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Landsbygdsprogrammet 2014–2020 erbjuder verktyg 
med vars hjälp företagare och alla som bor på lands
bygden kan utveckla landsbygden ambitiöst. Invåna
re, företagare och producenter kan sinsemellan eller 
tillsammans med sakkunniga eller utbildare sätta 
ihop projekt som svarar på befintliga behov och gör 
att möjligheterna blir landsbygdens nya framtid.

Projekten kan
• reformera näringarna, 
• utveckla lönsamheten, 
• öka kompetensen och
• förbättra servicen på landsbygden och  

förutsättningarna för boende.

Projekten kan genomföras
• lokalt, 
• regionalt, 
• interregionalt, 
• nationellt och
• internationellt. 

Kedjor, försök och samarbete
Det krävs arbete och idérikedom för att reformera 
näringarna och näringsstrukturen på landsbygden. 
Nu är det en lönsam affär att många slår ihop sina 
kloka huvuden och samarbetar. Företagare kan mera 
målinriktat än tidigare utveckla den egna bransch
ens lönsamhet gemensamt. Utvecklarorganisatio
nernas kompetens är det också värt att ta vara på.

Inom ramen för samarbetsprojekt kan man 
utveckla nätverkandet mellan företagen inom  
en viss sektor, exempelvis genom att 

• bilda kedjor eller klustrar 
• bedriva pilotverksamhet
• utveckla gemensam marknadsföring  

för mikroföretag
• genomföra innovativa miljöinsatser
• sammanföra producentgrupper.

Projekten kan på många sätt främja utvecklingen 
inom bl.a. sektorn för närproducerad mat, välbefin
nandetjänster eller mikroföretag inom turism. Ett 
särskilt mål består i att sammanföra aktörer inom 
bioekonomi och utveckla avancerad förädling inom 
branschen.

Innovationer med stor ekonomisk potential kan 
finansieras i form av innovationsgrupper för 
landsbygden. Finansieringen för innovationsgrup
perna är hela 100 procent, men samtidigt är kraven 
större: innovationsgrupperna ska till exempel vara 
beredda på att göra sina resultat kända för en stor 
publik. 

Samarbetspartners kan man leta fram också ut
anför den egna regionen eller det egna landet. Nya 
infallsvinklar ger impulser till att lägga om den 
egna verksamheten. Det europeiska innovations
partnerskapet (EIP) öppnar dörrar för de klarast 
lysande stjärnorna bland innovationsgrupperna 
– dörrar som leder till andra länders innovationer 
samt nya forskningsresultat och partnerskap. 

Nya möjligheter att finansiera 
utveckling och samarbete
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Ansök om stöd
mavi.fi/hyrra

Stödansökan fyller du behändigt i på nätet. 
Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, 
se hur långt behandlingen av ditt ärende har 
hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgif
ter. Via Hyrrä ansöker du också om utbetal
ning efter att kostnader har uppkommit. Om 
du eller din organisation har flera projekt, 
kan du behändigt administrera uppgifterna 
för dem alla med de koder som du har fått. 

Inga speciella färdigheter krävs för att 
 använda Hyrrä. Det är lätt att fylla i eansökan, 
eftersom systemet vägleder dig steg för steg. 
Du sparar tid och möda genom att eventuella 
tilläggsuppgifter kan lämnas in elektroniskt. 

Ta kontakt
NTMcentralerna och Leadergrupperna be
rättar mer om stöden och ger råd om stödan
sökan.
www.ntm-centralen.fi
www.leadersuomi.fi

Ytterligare upplysningar  
på webben

mavi.fi/projektstod  
Landsbygd.fi

Utbildning och  
informationsförmedling
Utbildningsprojekten går ut på att jordbrukare och 
skogsägare samt företagare och anställda inom livs
medelsbranschen eller andra sektorer får aktuell 
information om forskningen och innovationerna 
inom branschen. 

Inom projekt som genomförs med Leaderfinansie
ring kan målgruppen breddas så att den omfattar 
även andra landsbygdsinvånare.

Utbildningsprojekt kan genomföras på traditio
nellt vis i form av kurser eller genom t.ex. webb
utbildning, arbetsseminarier (dvs. workshops) och 
handledning. Utbildningen kan innehålla företags 
eller gårdsbesök där man bekantar sig med bl.a. nya 
metoder, distributionskedjor och logistiklösningar. 
Utbildningen kan handla om exempelvis utveckling 
av affärsverksamheten, hållbara och miljövänliga 
produktionsmetoder, de möjligheter som förnybar 
energi för med sig och resurseffektivitet.

Informationsförmedlingsprojekten förmedlar 
pinfärsk information till företagare, invånare och 
andra aktörer på landsbygden. Inom projekten kan 
man lyfta fram sådant som påverkar landsbygdens 
livs och konkurrenskraft, alldeles som inom utbild
ningsprojekten.   

Det finns många sätt att nå fram till målgruppen. 
Nytt är att det inom informationsförmedlingspro
jekten kan göras investeringar med vars hjälp till 
exempel den nyaste tekniken presenteras. 

Service- och byautveckling
Utvecklings och investeringsprojekten ger chansen 
att förverkliga många slag av idéer som förbättrar 
servicen och trivseln på landsbygden. Resultaten är 
till nytta för företagarna och invånarna i området. 

Stöd kan sökas…
• av privaträttsliga sammanslutningar och offent

ligrättsliga samfund.
• för bl.a. arbetstagarnas lönekostnader, resekost

nader, arvoden till sakkunniga, köpta tjänster, 
kanslikostnader, hyror och styrgruppens utgifter. 

• för immateriella och materiella investeringar, 
t.ex. anskaffning av maskiner och anordningar, 
konstruktioner, restaurering av byggnader och 
förvärvande av användarrättigheter. 

Hör dig för hos NTMcentralerna och Leadergrup
perna om stödvillkoren.

Stödbeloppet
För investeringar kan 75 procent beviljas i stöd, 
och stödet för utvecklingsprojekt kan vara hela 100 
procent av de godtagbara skäliga projektkostnader
na. Du behöver också egna pengar för projektet. 
Stödet betalas i efterskott, därför behövs tillfällig 
finansiering.


