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Elinkeinojen kehittäminen ja innovaatiot maaseudulla; Elinkeinojen kehittäminen ja innovaatiot maaseudulla; Elinkeinojen kehittäminen ja innovaatiot maaseudulla; Elinkeinojen kehittäminen ja innovaatiot maaseudulla; 
Yhteistyö Yhteistyö Yhteistyö Yhteistyö ----toimenpiteet ja EIP mtoimenpiteet ja EIP mtoimenpiteet ja EIP mtoimenpiteet ja EIP maaseudun aaseudun aaseudun aaseudun 
kehittämisohjelmassa sekäkehittämisohjelmassa sekäkehittämisohjelmassa sekäkehittämisohjelmassa sekä    niiden niiden niiden niiden yhteys tutkimukseenyhteys tutkimukseenyhteys tutkimukseenyhteys tutkimukseen    
 
AikaAikaAikaAika torstaitorstaitorstaitorstai    6.26.26.26.2.20.20.20.2014 Klo 10.00 (kahvi klo 914 Klo 10.00 (kahvi klo 914 Klo 10.00 (kahvi klo 914 Klo 10.00 (kahvi klo 9.30).30).30).30)    
PaikkaPaikkaPaikkaPaikka    Hotelli Arthur, HelsinkiHotelli Arthur, HelsinkiHotelli Arthur, HelsinkiHotelli Arthur, Helsinki 
LinkkiLinkkiLinkkiLinkki    http://www.hotelahttp://www.hotelahttp://www.hotelahttp://www.hotelarthur.fi/rthur.fi/rthur.fi/rthur.fi/    
 
 
Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 tähtää kestävään ja älykkääseen kasvuun biotalous 
terävimpänä kärkenä. Yhteistyöhön perustuvan elinkeinojen edistämisestä sekä uusi EIP –yhteistyömalli 
(maaseudun innovaatioryhmät) ovat maaseuturahaston keskeinen väline edistää näitä asioita. Seminaari 
tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla mukana ideoimassa ja vaikuttamassa tulevan kauden 
valmisteluun. 
 
Seminaari on näköalapaikka tutkimuksen sekä maa- ja metsätalouden ja laajemmin biotalouden uusiin 
kehitys- ja yhteistyömalleihin sekä verkostoitumisen toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksiin.   
    
SeminaarinSeminaarinSeminaarinSeminaarin    tavoitteetavoitteetavoitteetavoitteena onna onna onna on:::: 
 

- Tutustua Eurooppalaiseen näkökulmaan maaseudun innovaatiotoiminnan edistämisestä  
- Päivittää tieto yhteistyö-toimenpiteen ja EIP:n tulevasta toimeenpanosta 
- Päivittää tieto HORIZON 2020 tutkimusrahoituksen ja maaseudun kehittämisohjelman yhteen 

sovituksesta 
- Etsiä parhaita käytäntöjä innovaatioiden edistämisessä maaseudulla 
- Asettaa tavoitteita, kriteereitä ja painopisteitä Suomen innovaatioyhteistyön ja -verkoston 

toteutukselle 
- Kartoittaa innovaatioverkoston rakentamiseen ja kehittämiseen halukkaita tahoja 

 
Seminaarin kohderyhmänä ovat kaikki ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan maa- ja 
metsätalouden sekä laajemmin biotalouden innovaatioverkoston kehittämiseen. 
    
SeminaariSeminaariSeminaariSeminaari    on maksutonon maksutonon maksutonon maksuton.... 
 

OHJELMAOHJELMAOHJELMAOHJELMA    
 

Aamupäivän tavoite:Aamupäivän tavoite:Aamupäivän tavoite:Aamupäivän tavoite:    
Taustoittaa kokonaiskuvaa uudesta välineestä, jolla maaseuturahasto 
tulevalla kaudella tukee innovaatiolähtöistä kehittämistä.  
 
Päivän työskentelyäPäivän työskentelyäPäivän työskentelyäPäivän työskentelyä    ohjaaohjaaohjaaohjaa    Janne AntikaineJanne AntikaineJanne AntikaineJanne Antikainennnn    
 
Klo 9.30  Kahvi 

 
Klo 10.00 YhteistyöYhteistyöYhteistyöYhteistyö    ----toimenpide (EIP osana sitä)toimenpide (EIP osana sitä)toimenpide (EIP osana sitä)toimenpide (EIP osana sitä) 
  Sirpa Karjalainen, Maa- ja metsätalousministeriö 
 

                  Klo 10.30 Kokemuksia kvKokemuksia kvKokemuksia kvKokemuksia kv----hankkeista ja hankkeista ja hankkeista ja hankkeista ja ----verkostoistaverkostoistaverkostoistaverkostoista    
            Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostoyksikkö 

   
Klo 10.50    TutTutTutTutkimusrahoituskimusrahoituskimusrahoituskimusrahoitus; kansallinen ; kansallinen ; kansallinen ; kansallinen TEKES TEKES TEKES TEKES rahoitus ja rahoitus ja rahoitus ja rahoitus ja     

    Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020Horizon 2020 
Outi Suomi, Tekes 
Suvi Ryynänen, Maa- ja metsätalousministeriö 
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Klo 11.40 Kokemuksia alueellisista innovaatioleireistäKokemuksia alueellisista innovaatioleireistäKokemuksia alueellisista innovaatioleireistäKokemuksia alueellisista innovaatioleireistä    
  Teemu Hauhia, Maaseutuverkostoyksikkö  
 
Klo 12.00 Lounas (omakustanteinen) 
 
    
IltapäiväIltapäiväIltapäiväIltapäivän taustaan taustaan taustaan taustaa    
Työryhmissä kartoitetaan teema-alueita, joilla EIP – malli olisi erityisen 
sopiva tapa tuottaa innovaatioita, kehitetään kriteereitä valittaville EIP -
ryhmille sekä paljon muuta mielenkiintoista keskusteltavaa! 
 

 
Klo 13.00    TyöpajojTyöpajojTyöpajojTyöpajojen pohjustusen pohjustusen pohjustusen pohjustus 
  Iltapäivän työskentelyn pohjustus ja esittely 
  Janne Antikainen, MDI 
 
Klo 13.10            TyöpajatTyöpajatTyöpajatTyöpajatyöskentelyäyöskentelyäyöskentelyäyöskentelyä     
  1. EIP valintakriteerit ja teemat, Sirpa Karjalainen  

2. tutkimuksen rahoitus, Suvi Ryynänen  
  3. yritysryhmät ja klusterit  

4. biotalous 
     

klo 13.45 "Lentävä kahvitauko""Lentävä kahvitauko""Lentävä kahvitauko""Lentävä kahvitauko" . TyöryhmäTyöryhmäTyöryhmäTyöryhmätyöskentely jatkuutyöskentely jatkuutyöskentely jatkuutyöskentely jatkuu........ 
 
Klo 14.50  Työryhmätyöskentelyn purku yhteisestiTyöryhmätyöskentelyn purku yhteisestiTyöryhmätyöskentelyn purku yhteisestiTyöryhmätyöskentelyn purku yhteisesti 
 
Klo 15.20  YYYYhteenveto keskustelustahteenveto keskustelustahteenveto keskustelustahteenveto keskustelusta    
 
Klo 15.30 Tilaisuus päättyyTilaisuus päättyyTilaisuus päättyyTilaisuus päättyy 

   
 

IlmoittautIlmoittautIlmoittautIlmoittautumumumumiset seminaariiniset seminaariiniset seminaariiniset seminaariin        3333.2.2.2.2....2014201420142014    mennessämennessämennessämennessä    www.maaseutu.fiwww.maaseutu.fiwww.maaseutu.fiwww.maaseutu.fi    

tapahtumakalenterista kyseisen päivän kohdalla.tapahtumakalenterista kyseisen päivän kohdalla.tapahtumakalenterista kyseisen päivän kohdalla.tapahtumakalenterista kyseisen päivän kohdalla.    

    

SeminaarinSeminaarinSeminaarinSeminaarin    luentomateriaali on nähtävissä luentomateriaali on nähtävissä luentomateriaali on nähtävissä luentomateriaali on nähtävissä tilaisuutilaisuutilaisuutilaisuudddden jälkeen en jälkeen en jälkeen en jälkeen 

internetissä osoitteessa; internetissä osoitteessa; internetissä osoitteessa; internetissä osoitteessa; http://www.http://www.http://www.http://www.maaseutu.fi/koulutusmateriaalitmaaseutu.fi/koulutusmateriaalitmaaseutu.fi/koulutusmateriaalitmaaseutu.fi/koulutusmateriaalit        

    

Lisätietoja seminaarista; Lisätietoja seminaarista; Lisätietoja seminaarista; Lisätietoja seminaarista;     

Teemu Hauhia, Mavi/maaseutuverkostoyksikkö  p. 040-5454016 

Sirpa Karjalainen, MMM/maaseudun kehittämisyksikkö   

 p. 040 524 6112  


