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HAKIJAN OPAS
EHDOTUSPYYNTÖ

Yhden jäsenvaltion ohjelmat
Sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa toteutettavien tiedotus- ja
menekinedistämistoimien yhteisrahoittaminen

Tammikuu 2020
Vastuuvapauslauseke
Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa mahdollisille hakijoille tietoa maataloustuotteiden
tiedotus- ja menekinedistämistoimien yhteisrahoittamisesta. Rahoitus- ja tarjousportaalin
ehdotusten

lähettämiseen

tarkoitetussa

sähköisessä

järjestelmässä

tarjolla

olevat

tosiasialliset verkkolomakkeet ja -mallit voivat poiketa tässä oppaassa käytetyistä
esimerkeistä.
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JOHDANTO
Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa ehdotuksen laatimisessa ja toimittamisessa
sekä vastata kysymyksiin, joita prosessissa saattaa herätä.
Käytettävissä ovat myös seuraavat tietolähteet vastauksien etsimiseksi kysymyksiin:


Tietoa rekisteröitymisestä tai siihen liittyvistä tiedusteluista: tutustu tarjous- ja
rahoitusportaaliin osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



IT-neuvontapalvelu: tiedustelut on toimitettava tutkimustiedustelujen yksikköön
osoitteeseen Https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/support
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries



Muut kuin tietotekniset kysymykset: toimeenpanoviraston neuvontapalveluun
voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu.
Kysymykset on lähetettävä 1. huhtikuuta 2020 klo 17:ään CET (KeskiEuroopan aikaa) mennessä. Vastaukset julkaistaan erissä osoitteessa
https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html viimeistään 8. huhtikuuta 2020 klo
17.00 CET (Keski-Euroopan aikaa).

Otathan yhteyttä toimeenpanoviraston neuvontapalveluun vasta, kun olet
yrittänyt löytää tiedot tarjolla olevista asiakirjoista.
Jos sinulla on ehdotuksia tai kommentteja oppaan parantamiseksi, lähetä
sähköpostia neuvontapalveluun osoitteeseen CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu.
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SANASTO
Vuotuinen työohjelma sisältää menekinedistämisjärjestelmän vuotuiset strategiset
painopisteet. Euroopan komissio hyväksyy sen asetuksen (EU) 1144/2013
(Euroopan parlamentin ja neuvoston 22. lokakuuta 2014 antama perustamissäädös)
8 artiklan mukaisesti.
Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto
(toimeenpanovirasto) hallinnoi maataloustuotteiden menekinedistämisohjelman,
EU:n terveysohjelman, kuluttajaohjelman ja aloitteen Koulutuksen parantaminen
elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi teknistä ja taloudellista täytäntöönpanoa.
Tuensaaja (yhteistuensaaja)on organisaatio, joka saa EU:n yhteisrahoitusta, kun sen
hakemus johonkin EU:n yhteisrahoittamaan ohjelmaan on hyväksytty ja siihen liittyvä
avustussopimus on allekirjoitettu. Hakemusprosessissa puhutaan hakijoista ja/tai
osallistujista. Sekä hakijoista että tuensaajista käytetään myös käsitettä
ehdotuksentekijä sen mukaan, missä vaiheessa menettely on.
Yhden jäsenvaltion ohjelmiin ehdotuksia
ehdotuksentekijä samasta jäsenvaltiosta.
Yksittäiseen
ohjelmaan/ehdotukseen
yhdenmukaisesta toimenpiteiden sarjasta.

voi

viitataan

toimittaa

yksi

toimena.

tai
Se

useampi
koostuu

Yhden jäsenvaltion ohjelmissa sopimus tehdään kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten
ja
tuensaajan/tuensaajien
välillä,
ja
sitä
sanotaan
avustussopimukseksi.
Kun toimessa on mukana useita tuensaajia/hakijoita, niiden on tehtävä keskenään
konsortiosopimus täydentämään avustussopimusta. Konsortiosopimuksessa ei saa
olla avustussopimuksen kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä.
Avustussopimuksessa mainittu
tarkoitettua ennakkomaksua.

ennakkorahoitus

vastaa

säädösteksteissä

Täytäntöönpanoelin on elin, joka vastaa ohjelmien toimenpiteiden toteuttamisesta
alihankkijana.
Rahoitus- ja tarjousportaali on verkkosivusto, jossa on tietoa Horisontti 2020 ohjelmien sekä muiden unionin ohjelmien, kuten maataloustuotteiden
menekinedistämistoimien, rahoittamisesta.
EU Login on Euroopan komission todennuspalvelu. Se on järjestelmä, josta voi
kirjautua useille komission hallinnoimille verkkosivustoille ja verkkopalveluihin.
Tuensaajarekisteri on Euroopan komission verkkorekisteri tuensaajista, jotka
osallistuvat maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmaan ja muihin Euroopan
unionin ohjelmiin.
Osallistujien tunnuskoodi (PIC-numero) on 9-numeroinen koodi, jonka yhteisö saa
tehtyään verkkorekisteröinnin.
Toimivaltainen kansallinen viranomainen on vastuullinen yksikkö, jonka
jäsenvaltion hallitus on nimennyt hallinnoimaan yhden jäsenvaltion ohjelmien
täytäntöönpanoa.
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1.

EHDOTUSTEN TEKEMINEN

Tiedotus- ja menekinedistämistoimien ehdotuspyynnöissä käytetään sähköistä
ehdotusten lähettämisjärjestelmää, joka on alun perin kehitetty Horisontti 2020 tutkimusohjelmia varten.
Hakemuksen voi tehdä vain rahoitus- ja tarjousportaalin ehdotusten
lähettämiseen tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä pyynnön määräaikaan
mennessä.
Linkki
sähköiseen
lähettämisjärjestelmään
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

on

osoitteessa

Jos sinulla on kysyttävää sähköisistä lähettämistyökaluista (kuten unohtuneesta
salasanasta, käyttöoikeuksista ja käyttäjäroolista, ehdotusten tekemisen teknisistä
näkökulmista), ota yhteyttä näitä asioita käsittelevään IT-neuvontapalveluun
rahoitus- ja tarjousportaalin verkkosivustolla osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
Huomaa, että ehdotusten lähettämiseksi sähköisessä järjestelmässä teknisten
vähimmäisvaatimusten
on
täytyttävä.
Ne
on
kuvattu
osoitteessa
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Minimum+Technical
+Requirements_WebForm (käytettävissä EU Login -tililtä, katso luku 1.2.1).

1.1.

KESKEISET ASIAKIRJAT

Ennen kuin päätät toimittaa ehdotuksen ja täyttää hakulomakkeet, varmista, että
organisaatio, tuotteet, joiden menekkiä edistetään, ja itse toimi täyttävät
tukikelpoisuuskriteerit. Tarkista lisäksi, ovatko suunnitellut toimenpiteet ja kohdemaat
ehdotuspyynnön painopistealojen mukaisia.
Tämä vuoksi aivan ensimmäiseksi on käytävä perusteellisesti läpi seuraava
asiaankuuluva dokumentaatio kokonaisuudessaan:


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1144/2014, annettu 22
päivänä lokakuuta 2014, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa
toteutettavista
maataloustuotteita
koskevista
tiedotusja
menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008
kumoamisesta



komission delegoitu asetus (EU) 2015/1829, annettu 23 päivänä huhtikuuta
2015,
sisämarkkinoilla
ja
kolmansissa
maissa
toteutettavista
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014
täydentämisestä
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komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1831, annettu 7 päivänä
lokakuuta 2015, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014
soveltamista koskevista säännöistä



asiaankuuluva vuotuinen komission täytäntöönpanopäätös työohjelman
hyväksymisestä kyseessä olevalle vuodelle sisämarkkinoilla ja kolmansissa
maissa
toteutettavien
maataloustuotteiden
tiedotusja
menekinedistämistoimien puitteissa



yhden jäsenvaltion ohjelmia koskeva ehdotuspyyntö.

Kysymyksiin saa vastauksia myös seuraavista vaihtoehdoista:


Yleiskatsauksellinen esittely ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)
menekinedistämispolitiikasta.
Molemmat
saa
osoitteesta
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/legal-framework



Usein kysyttyä ehdotuspyynnöistä ja ehdotusten tekemisestä on osoitteessa
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html



Yhden jäsenvaltion ohjelmien avustussopimusten malli (yhden tuensaajan ja
usean tuensaajan versio)



Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset: yhden jäsenvaltion ohjelmiin
valmistautuvat hakijat voivat ottaa yhteyttä oman jäsenvaltionsa toimivaltaisiin
viranomaisiin, joilta saa lisätietoa oikeusperustasta, avustussopimuksen
mallista sekä toimen täytäntöönpanosta. Kansallisista toimivaltaisista
viranomaisista
on
luettelo
osoitteessa
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multiprogrammes



Hakija voi tarkistaa organisaationsa todennäköisen tukikelpoisuuden siihen
tarkoitetun verkkotyökalun avulla:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility/check-tool

Seuraavassa osoitteessa saatavilla olevien verkkoseminaarien tarkoituksena on
auttaa
parantamaan
ehdotusten
teknistä
laatua:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars:
 Oman tuotteen kilpailuetujen määrittäminen
 Viestintästrategian laatiminen
 Kampanjan tavoitteiden asettaminen, vaikutusindikaattorien laatiminen ja
tulosten mittaaminen
 Yhteisrahoitettujen ehdotusten tunnukset (sisältää myös kampanjan
viestit)
1.2.

VALMISTELUVAIHEET

1.2.1. Kirjaudu rahoitus- ja tarjousportaaliin EU Login -tililtäsi
Ehdotusten lähettämiseen tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttämiseksi on ensin
luotava käyttäjätili, niin sanottu EU Login -tili.
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Se tehdään menemällä rahoitus- ja tarjousportaaliin osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/how-to-participate/1/1
Jos sinulla ei ole rahoitus- ja tarjousportaalin käyttäjätiliä, napauta (LOGINpainikkeen vieressä oikeassa yläkulmassa olevaa) painiketta REGISTER ja
rekisteröidy verkossa.
Jos sinulla on jo käyttäjätili rahoitus- ja tarjousportaalissa, voit kirjautua
(napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa LOGIN-painiketta) ja aloittaa
tarvittavien tietojen antamisen.
1.2.2. Rekisteröi organisaatiosi tuensaajarekisteriin
Euroopan komissiolla on verkkorekisteri organisaatioista, jotka osallistuvat EU:n eri
ohjelmiin. Sen nimi on tuensaajarekisteri. Sen avulla voidaan hallinnoida
johdonmukaisesti eri organisaatioiden virallisia tietoja ja välttää päällekkäiset
tiedustelut samoista tiedoista.
Kun sinulla on EU Login -tili, voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen, jossa rekisteröit
organisaatiosi, jos sitä ei ole vielä rekisteröity. Voit tarkastaa, onko organisaatiosi jo
rekisteröity tuensaajarekisteriin, osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/beneficiary-register
Jos, ja vain siinä tapauksessa, että organisaatiosi ei ole siellä, on aloitettava
rekisteröintiprosessi napauttamalla kohtaa ”Rekisteröi organisaatiosi”.
Rekisteröinnin tekemiseksi on annettava tietoa oman yhteisön oikeudellisesta
asemasta. Anna vain tiedot, joita pyydetään osioissa ”Organisaation tiedot”,
”Oikeudellinen osoite” ja ”Yhteystiedot”. Muut osiot eivät koske yhden jäsenvaltion
ohjelmia.
Rekisteröintiprosessia ei tarvitse viedä päätökseen yhdellä kertaa. Voit antaa joitakin
tietoja, tallentaa ne ja jatkaa myöhemmin osion ”Oma alue” sivulla ”Oma organisaatio
(Omat organisaatiot)”.
Kun rekisteröinti on päättynyt, saat 9-numeroisen osallistujan tunnuskoodin (PICnumeron). Koordinoijan ja kaikkien muiden tuensaajien (mutta ei alihankkijoiden)
PIC-numeroita tarvitaan, jotta voi edetä hakemuksen täyttämiseen.
Organisaation rekisteröijä (self-registrant) voi tehdä päivityksiä ja korjauksia osion
”Oma alue” sivulla ”Oma organisaatio (Omat organisaatiot)”.
Huomaa, että rekisteröintiluonnokset, joita ei ole saatettu loppuun, poistetaan
automaattisesti vuoden kuluttua.

1.3.

EHDOTUKSEN LAATIMINEN

Kun olet valinnut pyynnön ja aiheen, voit alkaa laatia ehdotusluonnostasi.
Seuraavassa
linkissä
on
ohjeet,
joissa
selitetään
kaikki
vaiheet:
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Step+3+Create+a+D
raft+Proposal_WebForm
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Muistathan, että voit tallentaa ehdotukseksi ja palata siihen myöhemmin. Sen
tekemiseen on ohjeet seuraavassa linkissä:
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+and+C
omplete+Proposal_WebForm

Ehdotuksessa on seuraavat osat:
 Osa A Hallinnolliset tiedot
 Osa B Tekninen sisältö
 Liitteet

1.3.1. Kielijärjestelmä
Ehdotukset voi jättää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä.
Ehdotuksia laatiessaan hakijoiden olisi kuitenkin otettava huomioon, että
jäsenvaltiot hallinnoivat sopimuksia. Siksi hakijoita kehotetaan toimittamaan
ehdotuksensa ehdotuksentekijän alkuperäjäsenvaltion kielellä (kielillä) paitsi,
jos
kyseinen
jäsenvaltio
on
ilmoittanut
sopineensa
sopimusten
allekirjoittamisesta englanniksi1.
Koska ehdotusten lähettämiseen tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä voi
käyttää vain englanninkielisiä lomakkeita, tämän oppaan liitteenä on kaikkien
hakulomakkeiden käännökset (liitteet I ja II). Voit käyttää niitä apuna, kun koodaat
tietoja verkkohakulomakkeisiin.
Tämän oppaan luvussa 1.3.7 ilmoitetaan myös tarvittaessa erityisvaatimukset.
Jotta
arvioinnin
teknisestä
puolesta
vastaavien
riippumattomien
asiantuntijoiden olisi helpompi tarkastella ehdotuksia, ehdotukseen on hyvä
liittää englanninkielinen käännös teknisestä osasta (B-osa), jos se on laadittu
muulla EU:n virallisella kielellä.
Englanninkielisten käännösten olisi oltava hyvälaatuisia, jotta ne eivät eroa
alkuperäisestä versiosta.
1.3.2. Yleiset ohjeet ennen ehdotuksen laatimista
Ehdotuspyynnössä on odotettavissa paljon kilpailua. Jokin heikkous muuten hyvässä
ehdotuksessa voi alentaa kokonaispistemäärää, minkä seurauksena ehdotukselle ei
suositella EU:n rahoitusta.
Siksi seuraavat näkökohdat kannattaa ottaa huomioon ennen ehdotuksen laatimista:


Merkittävyys: tarkista, soveltuuko ehdotuksesi tähän ehdotuspyyntöön ja
käsitelläänkö siinä valitsemaasi nimenomaista aihetta. Ehdotuspyynnön
soveltamisalaan kuulumattomat ehdotukset eivät ole tukikelpoisia. Ehdotukset,

1

Tietoa saa osoitteessa https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/competent-national-authorities-simpleprogrammes-v2_en.pdf
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joissa käsitellään pyyntöä tai nimenomaista aihetta vain vähän, voidaan
hylätä,
koska
niissä
ei
ehkä
saavuteta
asiaankuuluvien
sopimuksentekoperusteiden kynnysarvoa.


Täydellisyys: tarkasta, että suunnittelemasi ehdotus sisältää kaikki
asiaankuuluvat tiedot ja siinä käsitellään kaikki sopimuksentekoperusteissa,
ehdotusmallissa ja tässä oppaassa kuvatut näkökohdat, koska se arvioidaan
vain toimitetun sisällön perusteella. Noudata tarkasti osan B mallin muotoa ja
varmista, että kaikki pyydetyt tiedot on ladattu. Muista, että määrä ei korvaa
laatua: hyvät ehdotukset on laadittu selkeästi, ja niitä on helppo ymmärtää ja
seurata; ne ovat täsmällisiä ja tiiviitä ja niissä keskitytään olennaiseen. Muista,
että ehdotuksen osassa B on sivurajoitus (täydelliset tiedot, luku 1.3.6); rajan
ylittävä teksti merkitään vesileimalla eivätkä arvioijat ota kyseisiä sivuja
huomioon.



Tulos- ja vaikutuskeskeisyys: hyvissä ehdotuksissa olisi esitettävä selkeästi
saavutettavat tulokset, ja niissä olisi oltava moitteeton ja uskottava
vaikutustutkimus – jonka tekee riippumaton ulkoinen elin – jossa ei keskitytä
vain prosessin arviointiin vaan tarkastellaan erityisesti vaikutusta, kuten
sopimuksentekoperusteita koskevissa lisätiedoissa kuvataan (liite VII).

Huomaa, että ehdotukset arvioidaan jättämisvaiheessa annettujen tietojen
perusteella (katso myös luku 2).
1.3.3. Eri tahojen tehtävä ja vastuu
Toimen täytäntöönpanossa voi olla mukana eri tahoja, joilla jokaisella on oma
tehtävänsä ja vastuunsa.


Koordinoijan tehtävänä on erityisesti
-

toimittaa ehdotus kaikkien mukana olevien ehdotuksentekijöiden puolesta

-

valvoa, että toimi toteutetaan asianmukaisesti

-

toimia välittäjänä kaikessa tuensaajien ja toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten välisessä viestinnässä, ellei toisin määritetä

-

pyytää muilta hakijoilta/tuensaajilta kaikki toimivaltaisen kansallisen
viranomaisen pyytämät asiakirjat tai tiedot ja tarkastaa ne ja varmistaa
niiden täydellisyys ja oikeellisuus ennen niiden lähettämistä eteenpäin

-

toimittaa tuotokset ja raportit toimen
toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle

-

varmistaa, että kaikki maksut maksetaan muille tuensaajille ajoissa

-

ilmoittaa tarvittaessa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle kullekin
tuensaajalle maksetuista määristä.

täytäntöönpanon

aikana

Huomaa, että koordinoija ei voi siirtää edellä mainittuja tehtäviä kenellekään
muulle tuensaajalle eikä antaa niitä alihankintana kolmannen osapuolen
tehtäväksi.


Muiden tuensaajien/hakijoiden tehtävänä on erityisesti
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-

pitää rahoitus- ja tarjousportaaliin ja tuensaajarekisteriin (sähköiseen
vaihtojärjestelmään) tallennetut tiedot ajan tasalla

-

ilmoittaa koordinoijalle välittömästi kaikista tapahtumista tai olosuhteista,
jotka todennäköisesti vaikuttavat huomattavasti toimen täytäntöönpanoon
tai viivyttävät sitä

-

toimittaa koordinoijalle ajoissa
o yksilölliset rahoitusselvitykset ja tarvittaessa todistukset niistä
o raporttien laatimiseen tarvittavat tiedot
o kaikki muut kansallisen toimivaltaisen viranomaisen, viraston tai
komission pyytämät asiakirjat tai tiedot paitsi, jos tuensaajaa
pyydetään toimittamaan kyseiset tiedot suoraan kansalliselle
toimivaltaiselle viranomaiselle, virastolle tai komissiolle.

Lisäksi silloin, kun toimessa on mukana useita tuensaajia/hakijoita,
avustussopimuksen täydennykseksi on tehtävä konsortiosopimus. Tällä
sopimuksella voi olla monia muotoja, mutta vakiomuotoinen kirjallinen sopimus on
yleisin. Konsortiosopimuksia varten saa ohjeita konsortiosopimuksen laatimisen
verkkokäsikirjasta ja oppaasta, jotka ovat saatavilla osoitteessa
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-consa_en.pdf
Konsortiosopimusta ei tarvitse toimittaa ehdotuksen kanssa, mutta sen on oltava
saatavilla avustussopimuksen allekirjoittamiseen mennessä.


Alihankkija(t)
o Alihankkijat eivät ole avustussopimuksen osapuolia, eikä niillä ole
sopimussuhdetta toimivaltaisiin kansallisiin viranomaisiin.
o Asetuksen 1144/2014 13 artiklassa
katsotaan alihankkijoiksi.

tarkoitetut

toimeenpanijat

o Toimien perustehtäviä (esim. toimen tekninen ja taloudellinen
koordinointi ja strategian hallinto) ei voida teettää
alihankintana.
o Alihankkijat on valittava siten, että varmistetaan paras vastine
rahalle tai soveltuvin osin alin hinta2 ja että eturistiriitoja ei ole.
Hakijoiden/tuensaajien,
jotka
katsotaan
”julkisoikeudellisiksi
laitoksiksi”, on noudatettava direktiivin 2014/24/EU osaksi
kansallista lainsäädäntöä saattavaa kansallista lainsäädäntöä
julkisista hankinnoista.
o Alihankintasopimus voidaan tehdä myös sellaisten yhteisöjen
kanssa, joilla on rakenteellinen yhteys (eli oikeudellinen tai

2

Ei sovelleta toimeenpanijoihin.
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pääomaan liittyvä yhteys) tuensaajaan, mutta vain, jos hinta ei ylitä
palvelun
tarjoavalle
yhteisölle
tosiasiallisesti
aiheutuneita
kustannuksia (eli ilman voittomarginaalia).
1.3.4. Valitse pyyntö ja aihe
Huomaa, että ehdotusten lähettämiseen tarkoitettu sähköinen järjestelmä on
käytettävissä vasta pyynnön ja aiheen valitsemisen jälkeen.
Maataloustuotteiden menekinedistämistä koskevat ehdotuspyynnöt ovat saatavilla
rahoitus- ja tarjousportaalissa osoitteessa
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
Sen käyttämisestä on yksityiskohtainen kuvaus osoitteessa
https://webgate.ec.europa.eu/funding/display/ECResearchGMS/Steps+1+and+2+Log
ging+in+and+Selecting+a+Topic_WebForm

1.3.5. Hakulomake: Osa A – Hallinnolliset tiedot
Osassa A on kentät pakollisille tiedoille, tarkastuslistoille ja annettaville selvityksille,
ja ne on täytettävä suoraan ehdotusten lähettämiseen tarkoitetussa sähköisessä
järjestelmässä.
Osan A lomakemalli ja nimenomaiset ohjeet kunkin kentän täyttämisestä ovat
liitteessä I.
Seuraavat ohjeet koskevat usean hakijan toimittamia hakemuksia, joissa on mukana
koordinoija. Jos kyse ei ole tällaisista hakemuksista, koordinoija viittaa yhteen
hakijaan.
Huomaa, että jos kyse on useiden hakijoiden toimittamista toimista, osan A
täyttäminen edellyttää seuraavaa:


Koordinoija vastaa hakemuksen toimittamisesta.



Kaikkien muiden hakijoiden (ei alihankkijoiden) on rekisteröidyttävä
tuensaajarekisteriin ja ilmoitettava PIC-numeronsa koordinoijalle.



Kaikkien
muiden
hakijoiden
on
tarkastettava
elinkelpoisuutensa
https://ec.europa.eu/research/participants/lfv/lfvSimulation.do



Koordinoijalla on oltava toimen talousarvio kultakin hakijalta.

taloudellinen
osoitteessa

Kohta 1: Yleistä tietoa
Tässä kohdassa on annettava ehdotuksen lyhenne, nimi, kesto, vapaat avainsanat
sekä tiivistelmä englanniksi.
Alakohdassa ”Selvitykset” on myös useita itse laadittavia selvityksiä, jotka
koordinoijan on annettava napauttamalla asiaankuuluvia laatikoita. Näiden selvitysten
tarkoituksena on vahvistaa, että lainsäädännössä asetettuja erilaisia vaatimuksia
noudatetaan.
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Jos ehdotukselle myönnetään EU:n rahoitusta, hakijoiden on allekirjoitettava
kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus poissulkemisperusteista
ennen avustussopimuksen allekirjoittamista.
Hakijoita pyydetään tekemään taloudellisten valmiuksien tarkistus ja rastimaan
ruutu siltä varalta, että jos taloudellinen tilanne on heikko, osan B kohdassa 8
on annettava yksityiskohtainen selvitys toimen täytäntöönpanoon tarvittavista
rahoituslähteistä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole saada hakijaa luopumaan
ehdotuksen toimittamisesta.
Kohta 2: Ehdotuksentekijän (-tekijöiden) hallinnolliset tiedot
Koordinoija antaa oman organisaationsa ja kaikkien muiden hakijoiden PIC-numeron
(katso tämän oppaan luku 1.2.2). Osa hallinnollisista tiedoista täytetään
automaattisesti PIC-numeron antamisen jälkeen.
Huomaa, että vain EU:n jäsenvaltiossa sijaitsevat organisaatiot ovat
tukikelpoisia. Jos useat hakijat toimittavat yhdessä yhden jäsenvaltion
ohjelmaan kuuluvan ehdotuksen, kaikkien hakijoiden on oltava sijoittautuneita
samaan jäsenvaltioon.
Koordinoija voi sitten myöntää käyttöoikeudet muista hakijoista edellisessä vaiheessa
valituille muille yhteyshenkilöille. Kun tietyn ehdotuksen yhteyshenkilölle myönnetään
käyttöoikeudet, henkilön sähköpostiosoite (jota käytetään EU Login -tilillä) on tärkein
tunniste. Koordinoijan on myös määritettävä kunkin yhteyshenkilön käyttöoikeuksien
taso (täydet oikeudet vai vain lukuoikeudet).
Sen jälkeen koordinoijan (tai henkilön, jolle tehtävä on siirretty) on täytettävä kunkin
hakijan yhteystiedot.
Kohta 3: Talousarvio
Tässä kohdassa täytetään talousarvion yhteenvetotaulukko:

Koordinoijan on täytettävä valkoiset solut, järjestelmä
automaattisesti harmaat solut, ja mustia soluja ei voi täyttää.

täyttää

tai

laskee

Talousarviotaulukon kullakin rivillä esitetään kunkin hakijan arvioidut kokonaismenot.
Tukikelpoisia menoja ovat
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suorat henkilöstömenot (sarake a): vain hakijoiden henkilöstömenot



alihankinnan suorat kustannukset (sarake b): kaikki toimeenpanijan/panijoiden sekä kaikkien muiden alihankkijoiden laskut; tähän kuuluvat myös
niiden yhteisöjen tuottamat alihankintakustannukset, joilla on rakenteellinen
yhteys tuensaajaan (ilman voittomarginaalia tehdyt sopimukset – katso edellä
luku 1.1.3)



muut suorat kustannukset (sarake c): hakijalle koituvat kustannukset, jotka
eivät liity henkilöstömenoihin tai alihankintakustannuksiin, muun muassa
kustannukset matkoista, tarkastustodistuksesta, ennakkorahoitustakuusta,
laitteista sekä muiden tavaroiden ja palvelujen hankkimisesta johtuvat
kustannukset



välilliset kustannukset (sarake d): järjestelmä laskee nämä kustannukset.

Malliavustussopimuksen (saatavilla osallistujaportaalissa) 6 artiklassa kuvataan
yksityiskohtaisesti tukikelpoiset kustannukset. Kustannukset on jaoteltava
yksittäisessä budjettianalyysissa hakemuksen osan B kohdan 6 mukaisesti.
Varmista, että kunkin kustannusluokan määrä ja kokonaismäärä osassa A
vastaavat hakemuksen osan B yksittäisessä budjettianalyysissä annettuja
vastaavia määriä ja liitteen VI ”Yksityiskohtainen budjettitaulukko”
täyttämisessä laskettuja määriä (katso luku 1.3.7). Erityisesti on kiinnitettävä
huomiota siihen, että välillisiä kustannuksia ei lisätä kahta kertaa osaa B ja osaa A
käsiteltäessä.
EU:n enimmäisrahoitusosuus sarakkeessa g lasketaan kokonaiskustannuksina (e)
kerrottuna korvaustasolla (f). Järjestelmä täyttää sen automaattisesti hakijan
(hakijoiden) jäsenvaltion perusteella. Pyynnössä luetellaan jäsenvaltiot, jotka saavat
rahoitustukea pyynnön julkaisemisen aikana ja joihin sovelletaan korkeampaa
korvaustasoa.
Hakijoiden on myös arvioitava, onko toimesta odotettavissa tuloja (esimerkiksi
toimessa käytettävien laitteiden myynti, julkaisujen myynti, konferenssimaksut). Tämä
määrä on annettava sarakkeessa i.
Huomaa, että budjettitaulukon yksinkertaistamiseksi hakijoiden osuuksia ei
tarvitse ilmoittaa. Kaikki määrät, jotka eroavat arvioiduista tukikelpoisista
kokonaiskustannuksista (e), joista vähennetään pyydetty EU:n rahoitusosuus
(h) ja toimesta saatavat tulot (i), katsotaan suoraan ”Hakijan osuudeksi”.
Kohta 4: Tietoa toimesta
Tässä kohdassa ilmoitetaan ehdotuksen kohdemaat. Tarvittaessa siinä myös
mainitaan, minkä järjestelmän menekkiä edistetään ja mitä tuotetta (tuotteita) sen
havainnollistamiseen käytetään. Huomaa, että on mahdollista valita useita tuotteita.
Vain asetuksen 1144/2014 5 artiklan mukaisesti tukikelpoiset tuotteet voivat olla
tiedotus- tai menekinedistämistoimen aihe ja vain niitä voidaan käyttää
menekinedistämisen kohteena olevan järjestelmän havainnollistamiseen.
Valitse huolellisesti yksi tai useampi kohdemaa, järjestelmä ja tuote, jotka ovat
tukikelpoisia valitussa aiheessa. Kussakin aiheessa tukikelpoiset kohdemaat,
järjestelmät ja tuotteet esitetään pyynnössä.
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1.3.6. Hakulomake: Osa B – Tekninen sisältö
Osa B koskee ehdotuksen teknistä sisältöä. Sen laatimisen helpottamiseksi
hakijoiden olisi käytettävä tämän oppaan liitteessä II annettavaa vakiomallia ja
noudatettava tässä luvussa annettavia nimenomaisia ohjeita.
HUOMAUTUS: Sivut on numeroitava.
Kaikki ennakkoon määritetyt kohdat on täytettävä ja vastattava tässä
asiakirjassa mainittuihin kysymyksiin. Näin riippumattomat asiantuntijat voivat
arvioida ehdotuksen tehokkaasti sopimuksentekoperusteiden (tämän oppaan
liite VII) perusteella.
Ehdotuksen voi kirjoittaa millä tahansa tekstinkäsittelytyökalulla. Kun se on valmis,
sen voi kuitenkin ladata ehdotusten lähettämiseen tarkoitettuun sähköiseen
järjestelmään vain PDF-muodossa.
Huomaa, että tähän osaan voi käyttää vain rajallisen määrän sivuja: kun osa B
on täytetty, sivuja saa olla enintään 70.
Myös kaikkien taulukkojen on oltava tässä mukana. Pienin sallittu kirjasinkoko on 11.
Sivun koko on A4, ja kaikkien marginaalien (ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja
oikealla) olisi oltava vähintään 15 millimetriä (lukuun ottamatta ylä- tai alatunnisteita).
Jos yrität ladata määritettyä rajaa pidemmän ehdotuksen ennen haun määräaikaa,
saat automaattisen varoituksen, jossa sinua kehotetaan lyhentämään ehdotusta ja
lataamaan se sitten uudelleen.
Rajan ylittävien sivujen päälle merkitään vesileima, ja ne jätetään ehdotuksen
arvioinnin ulkopuolelle.
Kun olet saanut ehdotuksen valmiiksi jäljempänä esitettävien ohjeiden
mukaisesti ja liitteessä II annettavaa mallia noudattaen, muunna se PDFmuotoon ja lataa se ehdotusten lähettämiseen tarkoitettuun sähköiseen
järjestelmään ”osana B”.
Esimerkki kuvakaappauksesta. Näkymä voi olla erilainen hakujärjestelmässä.
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Huomaa, että jo ladatun ehdotuksen voi vaihtaa niin monta kertaa kuin haluaa
ennen määräaikaa. Varmista, että lopullinen versio on ladattu määräaikaan
mennessä.
Osassa B on oltava seuraavat kohdat:
Kohta 1: Ehdotuksentekijän/ehdotuksentekijöiden esittely
Esittele lyhyesti oma organisaatio (omat organisaatiot), kyseessä oleva tuotesektori
ja sen jäsenet toistamatta hakulomakkeen osassa A jo annettuja tietoja. Tässä on
annettava tietoa sektorin rakenteesta, yritysten määrästä, liikevaihdosta sekä
työllisyyttä koskevia tietoja.
Huomaa, että tiedot organisaatiosi edustavuudesta jäsenvaltiossasi kyseessä
olevalla tuotesektorilla (olevilla tuotesektoreilla) on annettava liitteenä käyttämällä
rahoitus- ja tarjousportaalissa olevaa mallia. Täytetty liite on ladattava erikseen
asiaankuuluvaan otsakkeeseen sisältyvänä (katso myös tämän oppaan luku 1.3.7).
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Kohta 2: Tuotteet/järjestelmät ja markkina-analyysi
Ilmoita tuotteet tai järjestelmät, joiden menekkiä edistetään tai joista tiedotetaan
toimessa. Jos tarkoituksena on edistää asetuksen 1144/2014 liitteessä I lueteltujen
tuotteiden menekkiä, ilmoita tuotteiden CN-koodit3. Varmista, että samat
tuotteet/järjestelmät ilmoitetaan osan A asiaankuuluvassa kohdassa.
Markkina-analyysissa on käsiteltävä tuotetta ja markkinoita. Siinä keskitytään
kohdemaahan/-maihin ja sitä käytetään perustana toimen tavoitteiden ja strategian
määrittelyssä. Siinä olisi oltava tietoa makrotaloudellisista indikaattoreista,
markkinoiden suhdanteista ja ennusteista ja niiden arviointi sekä uusimmat
tietolähteet.
Anna tarvittavat tiedot, jotka kuvaavat markkinoita ja/tai tietämystä kustakin ohjelmasi
kohteena olevista markkinoista vastaamalla seuraavien kaltaisiin kysymyksiin:
Tarjonta:


Mitkä ovat tuotannon, myynnin ja viennin luvut (määrä ja arvo, markkinaosuus)
hakijan organisaatioissa ja sen jäsenvaltiossa kaikkien kohteena olevien
markkinoiden osalta? Onko suunniteltu myynti yhdenmukaista tuotannon
lisäämistä koskevan kapasiteetin kanssa?



Mikä on markkinarakenne kohdemaassa/-maissa ja miten organisaatiosi
sijoittuu näille markkinoille?



Mikä on saman tuotesektorin EU:n toimijoiden markkina-asema (viennin
määrä ja arvo, markkinaosuus jne.)?



Ketkä ovat pääkilpailijoita?



Mikä on niiden asema verrattuna EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin?



Mitä haasteita niillä on?



Mitkä ovat niiden markkinastrategiat?



Mitä kilpailuetuja EU:n toimijoilla on?



Mitä kilpailuetuja ehdotuksentekijällä on?



Selitä keskeiset erot (hinta, laatu jne.), joiden ansiosta tuotteesi on
kilpailukykyisempi kuin muut, kohdemarkkinoilla jo saatavilla olevat tuotteet.



Mitä haasteita on logistiikassa?



Kuvaa jakelu- ja vähittäiskauppakanavien rakenne ja toiminta: keskeiset
vähittäiskauppaketjut, markkinaosuus jakelukanavaa kohti, erikoiskaupan ja
hotelli- ja ravintola-alan merkitys.



Jos kyse on kolmansista maista, anna tietoa tuontiehdoista, kuten
tulliesteistä ja tullin ulkopuolisista esteistä (esimerkiksi terveys- ja
kasvinterveystoimenpiteistä) ja kaikista muista rajoituksista (esimerkiksi

3

CN-koodeista on lisätietoa seuraavalla verkkosivulla:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.h
tm
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väliaikaisista tai pysyvistä kielloista), jotka ovat joko voimassa tai suunnitteilla
suunnitellun toimen täytäntöönpanon aikana.
Kysyntä:


Mitkä ovat nykyisten kuluttajien piirteet, väestörakenne, yhteiskunnallinen ja
ammatillinen profiili ja tyyppi?



Mikä on kulutus henkeä kohti ja mitkä ovat kulutussuuntaukset keskipitkällä
aikavälillä suunnitellun toimen tuoteluokan ja erityistuotteiden osalta?

Jos toimessa on kyse valistamisesta:


Minkälainen on tällä hetkellä kuluttajien tietämys?



Mitä on parannettava ja mitkä ovat haasteet?



Millä osa-alueilla tietämys on vahvinta/heikointa?

Anna lisäksi yhteenveto saatavilla olevista raporteista kohdemarkkinoiden
markkinatutkimuksista ja/tai kuluttajien tietämyksestä. Viittaa mahdollisuuksien
mukaan julkisesti saatavilla oleviin raportteihin ja anna myös lähdetiedot.
SWOT-analyysi
Laadi SWOT-analyysi
kohdemaittain.

(vahvuudet,

heikkoudet,

mahdollisuudet

ja

uhat)

SWOT-analyysissa organisaatio määrittää (organisaatiot määrittävät) sisäiset
vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat.
Vahvuudet ja heikkoudet on linkitettävä ehdotuksentekijän tilanteeseen ja sen
ehdottamaan ohjelmaan, kun taas mahdollisuudet ja uhat korreloivat tekijöiden
kanssa kohdemarkkinoiden ympäristössä, jotka ovat ehdotuksentekijän ulkopuolella.
Tarkoituksena on helpottaa tavoitteiden saavuttamista koskevan strategian ja
toimenpiteiden määrittelyä.
Lisätietoja:
Jos samanlaisia toimia (joko EU-rahoitteisia tai muita) on käynnissä tai niitä on
toteutettu äskettäin, ilmoita
a) samanlaisen toimen (samanlaisten toimien) nimi, kohdemarkkinat, tuotteet ja
kesto
b) saavutetut tulokset, jos ne ovat tiedossa ehdotuksen lähettämiseen
mennessä
c) mahdolliset yhteisvaikutukset muiden toimien kanssa ja ehdotetun ohjelman
tuoma lisäarvo.
Jos toimella jatketaan aiempaa yhteisrahoitettua toimea (yhteisrahoitettuja toimia),
kuvaa sen/niiden vaikutusta selkeästi ja perustele, miksi ehdotus toimitetaan
uudelleen.
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Kohta 3: Toimen tavoitteet
Määritä edellisen kohdan perusteella toimen tavoitteet SMART-mallin avulla eli
konkreettisten ja määrällisten tavoitteiden perusteella.
Tavoitteiden olisi oltava


määritettyjä (Specific): tavoitteiden on oltava täsmällisiä ja selkeitä, jotta ne
voitaisiin saavuttaa



mitattavissa olevia (Measurable): etenemistä tavoitteiden saavuttamisessa
olisi voitava mitata ennakkoon määritettyjen määrällisten indikaattorien
perusteella



saavutettavissa olevia (Achievable): tavoitteet on voitava saavuttaa
osoitettujen resurssien avulla ja suunnitellun toimen keston aikana



tulossuuntautuneita (Results-focused): tavoitteissa pitäisi keskittyä tuloksiin,
ei toimenpiteisiin
aikaan sidottuja (Time-bound): tavoitteissa on oltava selkeä aikakehys,
määräaika, johon mennessä ne on saavutettava.

Hakijan (hakijoiden) on noudatettava suosituksia tämän oppaan liitteessä III. Tämän
on määrä helpottaa SMART-tavoitteiden laatimista. Näin myös taataan
johdonmukaisuus toimen jälkiarvioinnin ja tässä vaiheessa asetettujen tavoitteiden
välillä.
Toimen päätavoitteita kuvataan enintään kolme (eli täytäntöönpanoasetuksessa ja
tämän luvun kohdassa 7 tarkoitetut vaikutusindikaattorit).
Kun otetaan huomioon, että toimien odotettu lopullinen vaikutus on parantaa EU:n
tuotteiden kilpailukykyä ja kulutusta, ehdotettu investointitaso on perusteltava sen
odotuksenmukaisilla tuotoilla.
Investointitason perusteluna on käytettävä taloudellista tuottoa ja/tai tiedotuksellista
tuottoa.
o Taloudellinen tuotto olisi tavallisesti arvioitava ehdotuksentekijän tasolla tai
kansallisesti. Taloudelliseen tuottoon tähtäävissä toimissa, esimerkiksi EU:n
tuotteiden markkinaosuuden kasvattamiseen tähtäävissä toimissa, olisi
arvioitava tuotto absoluuttisena rahallisena arvona eli euroina. Toimen
jälkiarviointia koskevan lähestymistavan tavoin määritetyssä tavoitteessa
pitäisi pyrkiä sulkemaan pois ulkoiset vaikutukset, jotta voitaisiin määrittää
toimesta suoraan johtuvat vaikutukset. Tämän arvioinnin olisi oltava laajempi
kuin vain yksinkertainen kampanjaa edeltävien ja sitä seuraavien lukujen
vertailu. Siinä olisi esimerkiksi otettava huomioon olemassa olevat
markkinasuuntaukset, jotka tapahtuisivat myös ilman toimea. Tämän oppaan
liitteessä III on lisätietoa menetelmistä, joita voidaan käyttää kyseisten lukujen
laskemisessa.
o Tiedotukselliseen tuottoon tähtäävissä toimissa, kuten pääasiassa
tietämyksen
lisäämiseen
tähtäävissä
toimissa,
olisi
määritettävä
asiaankuuluva odotettu vaikutus niiden ihmisten määränä, jotka ovat saaneet
lisää tietoa tai muuttaneet mielipidettään. Tosiasiallisesti saavutettujen
ihmisten määrä on tietämyksen lisäämisen vaikutusindikaattori. Tämän
oppaan liitteessä III on lisätietoa menettelyyn liittyvistä vaatimuksista.
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HUOM.:


Ehdotuksessa on esitettävä investoinnin odotettu tuotto laskettuna ehdottavan
organisaation (ehdottavien organisaatioiden) ja/tai niiden jäsenvaltion (valtioiden) tasolla



Jos kohdemaita on useampi kuin yksi, odotetut tuotot on eriteltävä
kohdemarkkinoittain/-maittain.



Ehdotuksista on käytävä ilmi, että odotettu tuotto on realistinen.

Toimen tavoitteiden määrittelyssä olisi otettava huomioon myös seuraavat seikat:


Miten toimen tavoitteet liittyvät asetuksen 1144/2014 2 ja 3 artiklassa
lueteltujen menekinedistämisjärjestelmien tavoitteisiin? Onko tavoitteet
mukautettu vuotuisessa työohjelmassa esitettyihin painopistealoihin?



Ovatko toimen tavoitteet esitetyn markkina-analyysin mukaisia?



Miten tavoitteet liittyvät seuraavassa kohdassa kuvattuun unionin keskeiseen
viestiin?



Ehdotuksissa on ilmoitettava perustaso toimen vaikutuksen
arvioimiseksi verrattuna siihen, että toimea ei toteutettaisi.



Jos viime aikoina on toteutettu samankaltaisia toimia, miten ehdotuksen
tavoitteet liittyvät edellisten toimien tuloksiin?

Kohta 4: Toimen strategia
Kuvaile kohdassa 2 esitetyn markkina-analyysin perusteella, miten toimen tavoitteet
aiotaan saavuttaa. Vastaa seuraaviin kysymyksiin, jotta strategian valinta voitaisiin
perustella suunniteltujen toimen tavoitteiden kannalta.


Luettele ja kuvaa toimen kohderyhmä(t) määrällisesti ja laadullisesti. Miten
strategiaa muokataan niiden kunkin osalta ja miten ne saavutetaan eri
toimenpiteillä ja toimintakanavilla? Erota toisistaan yritysten väliset (B2B
”business to business”) ja yritysten ja kuluttajien väliset (B2C ”business to
consumers”) toimet.



Kuvaile suunniteltujen viestintätoimien yhdistelmää ja perustele se. Miten
toimenpiteet on valittu tavoitteiden ja kohderyhmien kannalta?



Jos toimen kohdemaita on enemmän kuin yksi, miten strategiaa mukautetaan
eri kohdemarkkinoille?



Jos toimilla tähdätään taloudelliseen tuottoon, mistä kasvua saadaan?
Kulutuksen yleisestä kasvusta vai muiden samankaltaisten tuotteiden
syrjäyttämisestä?



Jos toimella edistetään järjestelmän menekkiä tai tiedotetaan siitä, kuvaako
tuote järjestelmää? Miten?
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Korosta luovia näkökulmia. Mitä keskeisiä viestejä käytetään? Kuvaile
viestien suunniteltua sisältöä, muotoa ja lähdettä.



Onko toimen tarkoituksena täydentää muita yksityisiä tai julkisia toimenpiteitä,
joita ehdotuksentekijä (ehdotuksentekijät) tai muut sidosryhmät ovat
toteuttaneet kohdemarkkinoilla? Miten varmistetaan vaikuttavuus kyseisten
toimenpiteiden kanssa?

Hakijoiden on ehdotettava pääviestiä. Lisäksi voidaan ehdottaa yhtä tai useampaa
toissijaista viestiä. Pääviestin on oltava unionin viesti.
Unionin viestissä on viitattava yleisesti Eurooppaan, EU:hun, YMP:hen, EU:n
lainsäädäntöön, EU:n tuotteisiin tai EU:n tuotantostandardeihin.
Hakijoiden on kuvattava selkeästi, miten ehdotuksessa levitetään tietoa EU:n
maatalouden tuotantomenetelmien ja tuotteiden erityisominaisuuksista, esimerkiksi
elintarvikkeiden turvallisuudesta, jäljitettävyydestä, aitoudesta, merkinnöistä, ravintoja
terveysnäkökohdista
sekä
eläinten
hyvinvoinnista,
ympäristön
huomioonottamisesta ja kestävyydestä, tai EU:n maataloustuotteiden ja
elintarvikkeiden ominaispiirteistä, jotka liittyvät erityisesti niiden laatuun, makuun,
monipuolisuuteen ja perinteisiin, ja miten siinä edistetään tuotteiden menekkiä.
Erityiset viestit (valinnainen)
1. Mainitaanko viesteissä tuotteiden alkuperä ja millä tavalla (katso asetuksen
2015/1831 2–4 artiklassa sekä avustussopimuksen 18a artiklassa määritetyt
säännöt alkuperän mainitsemisesta).
2. Aiotaanko tuotemerkkejä esittää (katso ehdot, joiden nojalla tuotemerkkien
menekkiä voidaan edistää ja jotka on lueteltu asetuksen 2015/1831 6, 7 ja 8
artiklassa ja avustussopimuksen 18a artiklassa)? Mitkä tuotemerkit ja miten
monta tuotemerkkiä mainitaan?
-

Perustele asetuksen 2015/1831 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti, miksi
tuotemerkkien mainitseminen on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja
miten tämä ei heikennä unionin viestiä.

-

Mikäli esitetään alle viisi tuotemerkkiä, anna perustelut seuraavien
vaatimusten täyttämiseksi:
a) ehdotuksentekijän alkuperäjäsenvaltiossa on toimen kohteena
olevalle tuotteelle tai järjestelmälle vähemmän tuotemerkkejä
b) asianmukaisesti perustelluista syistä ei ole ollut mahdollista
saada mukaan enemmän kumppaneita järjestämään usean
tuotteen tai usean maan toimea, jossa voitaisiin esittää
useampia tuotemerkkejä. Tässä tapauksessa hakijoiden on
toimitettava riittävät perustelut ja asiaankuuluvat tiedot, muun
muassa luettelo muista organisaatioista, joihin on otettu yhteyttä
ja joille hakija ehdotti (hakijat ehdottivat) laajemman usean
tuotteen tai laajemman usean maan toimen luomista, ja
esitettävä syyt, miksi kyseistä toimea ei hyväksytty/ehdotettu.
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Sisämarkkinoille
kohdistetuissa
ehdotuksissa,
joissa
välitetään
viestiä
asianmukaisista ravintotottumuksista tai vastuullisesta alkoholinkäytöstä, on
osoitettava yhdenmukaisuus asiaankuuluvien kansanterveysalan kansallisten
määräysten tai ohjeiden kanssa jäsenvaltiossa, jossa ohjelma toteutetaan, ja
annettava viittaukset niihin tai niitä koskevat asiakirjat (katso myös kohta 1.3.7).

Kohta 5: Toimen unioninlaajuinen ulottuvuus
Jokaisessa ohjelmassa on oltava unioninlaajuinen ulottuvuus sekä sen viestien
sisällön että vaikutuksen kannalta. Jokaisen ohjelman on myös oltava laajuudeltaan
mittava4, erityisesti rajatylittävän vaikutuksen osalta.
Unioninlaajuista ulottuvuutta koskevat vaatimukset on selitetty yksityiskohtaisesti
tämän oppaan liitteessä VII, ja siitä usein kysytyt kysymykset ovat saatavilla
osoitteessa
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
Tässä kohdassa kuvataan kaikki hyödyt, joita toimesta saadaan EU:n tasolla, ja
perustellaan siten EU:n yhteisrahoitus. Miten ja missä määrin toiset EU:n toimijat
hyötyvät toimesta?
Mikä on toimen unioninlaajuinen ulottuvuus seuraavissa?


Levitetään tietoa eurooppalaisista tuotantovaatimuksesta sekä laatu-,
jäljitettävyys- ja turvallisuusvaatimuksista, joita sovelletaan eurooppalaisiin
tuotteisiin, eurooppalaisista ravintotottumuksista ja kulttuurista.



Lisätään tietämystä eurooppalaisista tuotteista suuren yleisön keskuudessa ja
kaupan aloilla.



Luodaan yhteisvaikutusta organisaatioiden välille useammassa kuin yhdessä
jäsenvaltiossa.



Kattavuus on ymmärrettävä mahdolliseksi vaikutukseksi kyseessä oleviin
kohderyhmiin ja kohdemarkkinoihin. HUOM. Vain jäsenvaltion yhdellä
alueella toteutettava ehdotus ei ole kattavuudeltaan laaja.



Edistetään eurooppalaisten
markkinoilla.



Toimien vastuullisuus talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta.

tuotteiden

julkisuuskuvaa

kansainvälisillä

Hakijan (hakijoiden) on analysoitava kyseessä olevan nimenomaisen ehdotuksen
unioninlaajuista ulottuvuutta eikä otettava tekstiä suoraan oikeusperustasta tai
pyynnöstä. Ehdotusten ei ole tarkoitus kattaa kaikkia maanviljelymenetelmien
näkökulmia ja erityispiirteitä eikä eurooppalaisten maatalouselintarvikkeiden
ominaisuuksia. Niissä voidaan keskittyä yhteen tai useampaan näistä piirteistä.

4

Ymmärrettävä mukana olevien jäsenvaltioiden määränä.
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Kohta 6: Toimenpiteiden kuvaus ja analyysi budjettitilanteista
Kuvauksessa on oltava sekä kuvaus toimenpiteistä että yksityiskohtainen analyysi
asiaankuuluvasta talousarviosta.
Arvioidut kustannukset olisi annettava tuotosten tasolla.
Suunnitellut toimenpiteet on ryhmiteltävä työkokonaisuuksiin. Työkokonaisuuksiin
kootaan kaikki toimenpiteet ja niihin liittyvät tuotokset, jotka kuuluvat
yksityiskohtaisen talousarvioon yhteen pääkohtaan, esimerkiksi hankkeen
koordinointi, tapahtumat ja arviointi.
Hakijoiden on esitettävä
koordinointi ja arviointi

kaksi

pakollista

työkokonaisuutta:

hankkeen

Hakijoiden on kuvattava toimet, jotka toteutetaan hankkeen hallinnoimiseksi ja sen
varmistamiseksi, että hanke toteutetaan toimenpiteessä ”hankkeen koordinointi”
suunnitellun mukaan.
Tuotos on toimenpiteen fyysinen tulos, esimerkiksi seminaari tai myyntipiste.
Toimenpiteiden yksityiskohtaisuudella ja talousarvion esittämisellä olisi vastattava
seuraaviin kysymyksiin nimenomaisesta toimenpiteestä: kuka, mitä, milloin, missä,
miksi?
Kussakin toimenpiteessä on tärkeää selittää, miksi kyseinen toimenpide on
suunniteltu (tavoitteiden mukaan), määrittää kohderyhmä(t) ja niiden koko,
täytäntöönpanojakso,
toimenpiteen
toteuttamispaikka
ja
vuotuiset
kokonaiskustannukset.
Esimerkkejä:
-

Jos kyse on seminaareista, esityksessä olisi annettava tiedot paikasta,
ohjelmasta, osallistujista, odotetusta tuloksesta jne.

-

Tiedotusvälinekampanjoiden osalta esityksissä olisi annettava tiedot
mainosten tuottamiseen ja jakeluun käytettävistä kokonaismäärärahoista (eli
tilan osto tiedotusvälineissä, myös vuosialennukset) sekä kampanjan ajoitus.
Julkaisujen ja TV-kanavien nimiä ei tarvitse esittää. Kohderyhmien osalta olisi
kuitenkin annettava kattavuuden, saavuttamisen, tiheyden ja bruttopeiton
(GRP) kaltaista tietoa osoittamaan kampanjan laajuus.

-

Jos kyse on verkkosivustoon / sosiaaliseen mediaan liittyvistä toimista:
esityksessä olisi annettava tietoa kehitettävistä toiminnoista ja myös
digitaalisesta sisällöstä, kuten resepteistä, uutisista, tietolehtisistä,
osallistuvista vaikuttajista jne. Lisäksi esityksessä olisi annettava tietoa
yleisömäärän tavoitellusta kasvusta ja osallistumisen lisääntymisestä (lukuja
sivuilla kävijöistä, tilien seuraajista, ladattujen sisältöjen lukumäärästä jne.)
osoituksena toiminnan suunnitellusta laajuudesta.

Hakijoiden olisi myös ilmoitettava, kuka toteuttaa yksittäiset toimenpiteet –
toimeenpanijat, alihankkijat ilman voittomarginaalia, muut alihankkijat vai
ehdotuksentekijät (jos ehdotuksentekijöitä on useita, mikä niistä toteuttaa kunkin
toimenpiteen).
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Budjettianalyysin on oltava riittävän yksityiskohtainen: kustakin tuotoksesta käytetään
yksikkökustannuksia.
Kaikkia toteutettavaksi suunniteltuja työkokonaisuuksia varten olisi käytettävä mallia,
jolla kuvataan toimenpiteet ja perustellaan talousarvio.
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Esimerkkejä:
Työkokonaisuus

1. Hankkeen koordinointi

Toimenpiteiden
kuvaus

Kuvataan yksityiskohtaisesti hankkeen koordinoinnissa
toteutettavat toimenpiteet

Aikajana

VUOSI 1

VUOSI 2

VUOSI 3

1 vuosikertomus

1 vuosikertomus

1 vuosikertomus

3 konsortion
kokousta

3 konsortion
kokousta

3 konsortion
kokousta

10 kokousta
alihankkijoiden
kanssa

10 kokousta
alihankkijoiden
kanssa

10 kokousta
alihankkijoiden
kanssa

100
hankekoordinoijan
henkilötyöpäivää,
joiden
kustannukset ovat
300 euroa päivää
kohti

100
hankekoordinoijan
henkilötyöpäivää,
joiden kustannukset
ovat 300 euroa
päivää kohti

100
hankekoordinoijan
henkilötyöpäivää,
joiden kustannukset
ovat 300 euroa
päivää kohti

Tuotokset

Budjettianalyysi

Työkokonaisuus
yhteensä

Vastaa yksityiskohtaisen talousarvion määrää

Täytäntöönpano

Ehdotuksentekijä X

Työkokonaisuus

2. Suhdetoiminta

Kohderyhmät
Toimenpide
Toimenpiteen/toimenpi
teiden kuvaus
Aikajana

Tuotokset

Budjettianalyysi

Ilmoitetaan suhdetoiminnan toimenpiteiden kohderyhmät
Lisätään toimenpiteen/alatoimenpiteen nimi
Kuvataan yksityiskohtaisesti suhdetoiminnassa toteutettavat
toimet
VUOSI 1

VUOSI 2

VUOSI 3

1 lehdistötilaisuus,
1 lehdistöpaketti, 2
lehdistötiedotetta, 1
yhteenvetoraportti
tiedotusvälineistä
(kuukausi 12)

2 lehdistötiedotetta,
2
yhteenvetoraporttia
tiedotusvälineistä
(kuukaudet 18 ja 24)

2 lehdistötiedotetta,
2
yhteenvetoraporttia
tiedotusvälineistä
(kuukaudet 30 ja 36)

Lehdistötilaisuus 30 toimittajalle: 5 000 euroa
Kahden lehdistötiedotteen laatiminen ja jakaminen, seuranta
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tiedotusvälineissä: 1 000 euroa
Jatkuva työ lehdistön kanssa: 50 henkilötyöpäivää, xxx euroa
henkilötyöpäivää kohti
…
Toimenpiteen
välisumma

Pitäisi vastata yksityiskohtaisen talousarvion välisummaa
ja/tai

Työkokonaisuus
yhteensä

Pitäisi vastata yksityiskohtaisen talousarvion kokonaismäärää

Täytäntöönpano

Toimeenpanija X TAI ehdotuksentekijä Y

Työkokonaisuus

6. Tapahtumat

Kohderyhmät

Ilmoitetaan tapahtumien kohderyhmät

Toimenpide
Toimenpiteen kuvaus
Aikajana

Tuotokset

Kuvataan yksityiskohtaisesti järjestetty opintokäynti
VUOSI 1

VUOSI 2

VUOSI 3

1 raportti
opintokäynnistä ja
osallistujaluettelot
(kuukausi 10)

1 raportti
opintokäynnistä ja
osallistujaluettelot
(kuukausi 20)

1 raportti
opintokäynnistä ja
osallistujaluettelot
(kuukausi 28)

Lennot ja majoitus
10
toimittajalle/bloggaaj
alle
Budjettianalyysi

Toimenpiteen
välisumma

Tulkkaus- ja
käännöspalvelut,
matkanjohtopalvelut
Ehdotuksentekijä A
– 5 henkilötyöpäivää

Lennot ja majoitus
10
toimittajalle/blogga
ajalle
Tulkkaus- ja
käännöspalvelut,
matkanjohtopalvelu
t
Ehdotuksentekijä A
–5
henkilötyöpäivää

Lennot ja majoitus
10
toimittajalle/bloggaa
jalle
Tulkkaus- ja
käännöspalvelut,
matkanjohtopalvelut
Ehdotuksentekijä A
–5
henkilötyöpäivää

Pitäisi vastata yksityiskohtaisen talousarvion välisummaa
ja/tai

Työkokonaisuus
yhteensä

Pitäisi vastata yksityiskohtaisen talousarvion kokonaismäärää
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Täytäntöönpano

Toimeenpanija X TAI ehdotuksentekijä Y

On huomattava, että toimen yleinen talousarvio työkokonaisuutta kohti
(”yksityiskohtainen talousarvio”) olisi liitettävä ehdotukseen annettua mallia käyttäen.
Nimenomaisesta talousarviomallista on lisätietoa tämän oppaan luvussa 1.3.7.
Jos ehdotuksella on useampi kuin yksi kohdemaa, talousarvioesitys on esitettävä
kohdemaittain:
Budjettiyhteenveto kohdemaata kohti
Kohdemaa: A

Yhteensä euroina

Kohdemaa: B

Yhteensä euroina

Kohta 7: Tulosten mittaaminen
Tässä kohdassa kuvataan yksityiskohtaisesti menetelmä, jolla kaikkien toimen
tavoitteiden saavuttaminen mitataan. Kerro, mitä yksittäisiä arviointeja tehdään
(esimerkiksi kunkin toimintavuoden lopussa, toimen lopussa).
Jotta voitaisiin osoittaa, että ehdotetut arviointimenetelmät ja -indikaattorit ovat
laadukkaita, on annettava seuraavat tiedot:


perustaso, tai jos sitä ei ole, tieto siitä, miten se määritetään;



suunniteltujen indikaattorien tavoitearvot.

Tämän oppaan liitteessä III on esimerkkejä menetelmistä, joita voidaan käyttää
mittaamaan taloudellista tuottoa sekä yleistä vaikutusta tietämykseen eli
tiedotuksellista tuottoa. Niiden mittaamiseen voidaan käyttää myös muita
menetelmiä. Ehdotettujen menetelmien tavoitteena on kuitenkin määrittää
arvioinneille vähimmäislaatu ja mukauttaa eri toimien arviointeja ja tavoitteiden
asettamista yhteen.
Laadi luettelo tuotoksista, tuloksista ja vaikutusindikaattoreista: kannattaa
käyttää komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 22 artiklassa ja
liitteessä I tarkoitettuja indikaattoreita. Voit myös käyttää samankaltaisia
indikaattoreita, jos ne ovat asianmukaisempia ja asianmukaisesti perusteltuja.


Tulosindikaattorit pitäisi liittää suunniteltuihin työkokonaisuuksiin ja
tuotoksiin.



Vaikutusindikaattorit pitäisi liittää tiiviisti toimen tavoitteisiin.

Koska
odotuksenmukainen
lopullinen
vaikutus
maataloustuotteiden kilpailukykyä ja kulutusta:

on

parantaa

EU:n

Kussakin ohjelmaehdotuksessa olisi oltava vähintään yksi euroina esitettävä
vaikutusindikaattori,
joka
näyttää
euroina
ilmaistun
muutoksen
menekinedistämisen kohteena olevan tuotteen (olevien tuotteiden) myynnissä tai
viennissä tai soveltuvin osin muutoksen kuluttajien tietämyksessä unionin
laatujärjestelmistä tai niiden tunnistamisessa.

26 of 63

Call ID: AGRI-SIMPLE-2020

Toimen tulosten arvioinnissa ei pitäisi keskittyä vain toimen moitteettomaan
suorittamiseen. Suunnitelman mukaan toteutetun toimen vaikutus voi olla vähäinen.
Esimerkiksi tieto siitä, että myyntipisteen maistiaistapahtumassa jaettiin 10 000
esitettä kävijöille, vahvistaa, että toimenpide toteutettiin ehdotuksen mukaisesti. Se ei
kuitenkaan todista toimen tavoitteiden saavuttamista, sillä se liittyy muutoksiin
tietämyksessä tai myynnin lisääntymiseen. Jaettujen esitteiden määrä on
tuotosindikaattori.
Tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen indikaattorien välinen suhde voidaan esittää
seuraavasti:

Tehdään yhteenveto tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen indikaattoreista seuraavan
taulukon esimerkin mukaisesti:
Indikaattorin
tyyppi

Indikaattori

Määrä

Tuotos

Suunniteltujen toimien täytäntöönpanon
toisen vuoden loppuun mennessä
televisiossa esitettyjen tietoiskujen
määrä

50

Tulos

Joulukuuhun 2019 mennessä television
tietoiskujen mahdollisten katsojien määrä

20 000 000

Vaikuttavuus

Muutos tietämyksessä – Tosiasiallisesti
saavutettujen / mielipidettään
muuttaneiden ihmisten määrä

2 000 000

Kohta 8: Toimen organisaatio- ja hallintorakenne
8.1 Toiminnalliset ja taloudelliset valmiudet
Hakijoilla on oltava toimen loppuun saattamisen edellyttämä ammatillinen pätevyys.
Siitä on esitettävä todisteeksi seuraavat tiedot:
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Ehdotetun toimen hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta ensisijaisesti
vastaavien hakijan työntekijöiden yleiset profiilit (pätevyys ja kokemus), myös
heidän suunniteltu tehtävänsä täytäntöönpanossa; Europass-ansioluettelot
(katso ehdotuspyynnön kohta 8.2) on toimitettava liitteessä ”Ansioluettelot”.



Ehdotuksentekijän (ehdotuksentekijöiden) toimintakertomus tai niiden toimien
kuvaus, jotka on toteutettu yhteisrahoitukseen tukikelpoisilla toiminta-aloilla,
on liitettävä joko tähän kohtaan tai toimitettava liitteessä ”Lisätiedot”.

HUOM. (koskee yhden jäsenvaltion ohjelmia): Jos hakija aikoo toteuttaa ehdotuksen
tietyt osat, on osoitettava, että sillä on vähintään kolmen vuoden kokemus
samanlaisten tiedotus- ja menekinedistämistoimien toteuttamisesta.
Ilmoitetaan, miten toimi rahoitetaan. Hakijan on ilmoitettava tekemänsä taloudellisen
5
elinkelpoisuuden omatoimisen tarkastuksen tulos ja kommentoitava sitä . Varsinkin
jos tulos on ”heikko”, selitetään, miten maksuvalmius taataan (ennakkorahoituksen
lisäksi), esimerkiksi omilla varoilla tai pankkilainalla. Ilmoitetaan myös, onko
suunnitteilla organisaation jäsenten rahoitusosuuksia.
Tarvittaessa ilmoitetaan samaan toimeen tai toimen osaan tai omaan toimintaan
kahden edeltävän varainhoitovuoden aikana saadun (tai haetun) unionin rahoituksen
(toiminta-avustuksen) lähteet ja määrät.
Jos aiot toimittaa tämän ehdotuspyynnön yhteydessä useita hakemuksia, jotka
voitaisiin panna täytäntöön rinnakkain, anna myös tiedot siitä, miten täytäntöönpano
voidaan varmistaa, jos useamman kuin yhden hakemuksen rahoittaminen
hyväksytään. Ilmoita erityisesti seuraavat:
a) Toiminnalliset valmiudet: Miten varmistat riittävät toiminnalliset valmiudet ja
henkilöstön, jotta ehdotettujen toimien tavoitteet voitaisiin saavuttaa?
b) Taloudelliset valmiudet: Selitä, miten aiot varmistaa moitteettoman varainhoidon
ja asianmukaisen maksuvalmiuden, jotta rinnakkain toteutettavien hankkeiden
toimeenpanijoita koskevat maksuvelvoitteet voitaisiin täyttää. Selitä myös havaitut
riskit, riskinhallintatyökalut ja se, miten riskeihin vastataan.
8.2 Hankehallinto, laadunvalvonta ja riskinhallinta
Seuraavat tiedot on esitettävä:

5



Kuvaa hallintorakenne ja ohjelman täytäntöönpanoon osallistuvan henkilöstön
tehtävät. Määritä tehtävien jakaminen toimeenpanijoiden/arvioijien ja
hakijoiden välillä. Määritä sisäinen koordinointistrategia eri kumppanien ja
toimeenpanijoiden hallinnointia koskevien menetelmien/toimintamallien
kannalta, jotta ohjelman toiminnan tehokas hallinta voitaisiin varmistaa.



Kuvaile, miten aiot varmistaa, että toimi pannaan täytäntöön ajoissa ja
asetetussa talousarviossa ja että sen tavoitteet saavutetaan.



Jos hakijoita on useita, kuvaile niiden kunkin vastuut konsortiossa.

Katso kohta 1.3.5
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Kuvaile toimeenpanijan/-panijoiden valintaa koskevaa kilpailumenettelyä, jolla
varmistetaan paras vastine rahalle ja estetään tilanteet, joissa katsottaisiin
olevan eturistiriitoja. Anna samat tiedot arvioinnista vastaavista
riippumattomista elimistä.



Mitä laadunvalvontamekanismeja on käytössä? Jos toimeenpanijan suoritus
ei ole tyydyttävä, miten ehdotuksentekijä varmistaa, että toimet toteutetaan
suunnitellusti?



Kuvaile käyttöön otettavaa riskinhallintaa: mitä riskejä liittyy toimen
täytäntöönpanoon (esimerkiksi nimenomaisia epävarmuuksia tai rajoituksia
kohteena olevien kolmansien maiden markkinoilla)? Luokittele riskit
riskityypin mukaan, esimerkiksi taloudelliset, poliittiset, markkinoihin liittyvät.
Miten niitä käsitellään ja mitä lieventäviä toimenpiteitä otetaan käyttöön? Mikä
on riskien mahdollinen vaikutus ja miten todennäköisiä ne ovat? Luokittele
riskit niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen mukaan (suuri, keskimääräinen,
pieni).

Kohta 9: Lisätiedot
Anna hankkeen aikataulu ja kaikki merkittäväksi katsomasi lisätiedot.
1.3.7. Hakemuksen liitteet
Seuraavat liitteet on ladattava täydentämään hakemusta:
Liitteen nimi

Malli6

Kielivaatimukset
Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä

Oikeushenkilön tiedot

Tiedot edustavuudesta

Tiedot taloudellisista
valmiuksista
Tarkastuskertomus tai oma
vakuutus yli 750 000 euron
avustusta pyytävistä
ehdotuksentekijöistä
Osan B sama teksti
englanniksi

6

Ei

Kyllä
(Liite IV)
Osittain
(Liite V)

Ei

Kyllä

Toimitetuista asiakirjoista on hyvä liittää
englanninkielinen käännös tai ainakin
englanninkielinen tiivistelmä
Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä ja käännetään mielellään
englanniksi
Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä, ei tarvitse kääntää
Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä, ei tarvitse kääntää

Englanniksi

(Liite II)

Mallit ovat tämän oppaan liitteitä
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Yksityiskohtainen
talousarvio

Kyllä
(Liite VI)

Ansioluettelot

Ei

Lisätiedot

Ei

Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä, ei tarvitse kääntää
Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä. Mielellään englanniksi ja
Europass-ansioluetteloa käyttäen.
Voidaan toimittaa millä tahansa EU:n
virallisella kielellä, ei tarvitse kääntää

Osan B mallit ja eri liitteet ovat saatavissa ehdotusten lähettämiseen
tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä.
Verkkohakulomakkeen osaan A tarvittavien tietojen täyttämisen jälkeen
voidaan ladata kaikki mallit sisältävä pakattu tiedosto.

Liitteet V (taloudelliset valmiudet) ja VI (talousarviotaulukko) ovat mallissa, johon
tiedot voi syöttää koodina. Mallin tyypin (XFA) vuoksi tätä asiakirjaa ei saa ladata
suoraan IT-järjestelmään. Vain PDF ilman toimintoja (ei dynaaminen PDF)
hyväksytään. Tulosta ja skannaa asiakirja PDF-muodossa tai tulosta se
virtuaalitulostimella.
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On erittäin tärkeää ladata pyydetty asiakirja asianmukaisessa muodossa (PDF) ja
asiaankuuluvalla nimellä. Virheet tässä prosessissa voivat saada aikaan
epätäydellisen ehdotuksen ja vaarantaa koko hakemuksen.
Siksi ennen hakumenettelyn päättämistä tai uloskirjautumista on tarkastettava
vielä kertaalleen, että liitteet ovat pdf-muodossa ja että asiakirjojen sisältö
vastaa ehdotusten tekemisen verkkotyökalun otsikkoja.
Oikeiden asiakirjojen lataaminen oikein on sinun vastuullasi.

Huomaa, että kustakin vaaditusta liitteestä voidaan ladata vain yksi pdfasiakirja.
Siksi hakijan/hakijoiden on tulostettava tietyistä liitteistä (kuten oikeushenkilön
tietoja, taloudellisia valmiuksia ja tarkastuskertomuksia koskevista asiakirjoista) eri
asiakirjoja ja skannattava ne yhdeksi asiakirjaksi.
Tämä pätee myös toimiin, joissa on mukana useita hakijoita. Kaikkien
hakijoiden olisi koottava asiaankuuluvat tiedot, jotta liitettä kohti saadaan yksi
asiakirja.
Oikeushenkilön tiedot
Hakijan (hakijoiden) tukikelpoisuuden arviointia varten on toimitettava seuraavat
asiakirjat:


yksityiset yhteisöt: ote virallisesta lehdestä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai
ote kauppa- tai yhteisörekisteristä



julkisyhteisöt: jäljennös julkisyhteisön perustamispäätöksestä tai
julkisoikeudellisen laitoksen perustamista koskeva virallinen asiakirja



yhteisöt, joilla ei ole oikeushenkilön asemaa: asiakirjat, joilla todistetaan, että
yhteisön edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia sen
puolesta.

muu

Tiedot edustavuudesta
Hakijan edustavuuden arvioimiseksi on täytettävä asiaankuuluva malli ja toimitettava
se asianmukaisessa otsikossa ehdotustyökalussa. Malli on edellä kuvatussa
pakatussa tiedostossa.
Tiedot taloudellisista valmiuksista – ei vaadita julkisoikeudellisilta yhteisöiltä
Verkkohakemukseen liitettäviä todistusasiakirjoja, joiden avulla voidaan arvioida
taloudellinen elinkelpoisuus, ovat muun muassa


tilinpäätös (myös tase ja tuloslaskelma) edelliseltä varainhoitovuodelta, jolta
tilinpäätös on tehty (uusilla yhteisöillä liiketoimintasuunnitelma korvaa
tilinpäätöksen)



etukäteen täytetty taloudellisten valmiuksien lomake, jossa tehdään
yhteenveto taloudellisen elinkelpoisuuden arvioinnissa tarvittavista tiedoista.
Pdf-tiedosto on edellä tarkoitetussa pakatussa tiedostossa.
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o Kirjanpidon
aloitusja
lopetuspäivämäärä:
kalenterivuoden
ensimmäinen ja viimeinen päivä, mutta joissakin tapauksissa/maissa
varainhoitovuosi ei vastaa kalenterivuotta: tästä on ilmoitettava.
o Kirjanpitokausi on tavallisesti 12 kuukautta.
o Sisällyttämispäivä tarkoittaa ehdotuksentekijän rekisteröintipäivää.
Tarkastuskertomus
Jos koordinoija tai muut hakijat pyytävät vähintään 750 000 euron (kynnysarvo
hakijaa kohti) EU:n rahoitusosuutta, on lisäksi toimitettava hyväksytyn ulkopuolisen
tarkastajan laatima tarkastuskertomus, jossa todennetaan edellisen saatavissa
olevan varainhoitovuoden tilit. Tätä säännöstä ei sovelleta julkisoikeudellisiin
yhteisöihin.
Jos tarkastuskertomusta ei ole saatavilla eikä lakisääteistä raporttia edellytetä laissa,
on toimitettava hakijan valtuutetun edustajan allekirjoittama oma vakuutus, jossa
todistetaan
hakijan
tilien
oikeellisuus
viimeiseltä
saatavilla
olevalta
varainhoitovuodelta.
Osan B sama teksti englanniksi
Jotta arvioinnin teknisestä puolesta vastaavien riippumattomien asiantuntijoiden olisi
helpompi tarkastella ehdotuksia, ehdotukseen on hyvä liittää englanninkielinen
käännös teknisestä osasta (B-osa), jos se on laadittu muulla EU:n virallisella kielellä.
Yksityiskohtainen talousarvio
Kuten osan B kohdassa 6 kuvataan, toimenpidekohtainen talousarviotaulukko on
ladattava erikseen. Pdf-malli on edellä kuvatussa pakatussa tiedostossa.
Toimenpiteiden kokonaiskustannusten on vastattava kohdassa 6 annettuja kuvausta
ja määriä.
Kustannuksia on neljä luokkaa:
A. suorat henkilöstömenot
B. suorat alihankintakustannukset
C. muut suorat kustannukset
D. Välilliset kustannukset
Suorat kustannukset liittyvät toimen täytäntöönpanoon toisin kuin välilliset
kustannukset. Siten suorat kustannukset on jaettava työkokonaisuuden kuvauksen
mukaan.
Taulukkoa täytettäessä kannattaa muistaa muutama vinkki:


1. Hankkeen koordinoinnin kustannuksiin kuuluu aika, jonka tuensaajalle
työskentelevä henkilöstö (tai vastaava taho) on käyttänyt jäsenvaltion (valtioiden) kanssa tehtävään koordinointiin, kumppaneiden väliseen
yhteistyöhön ja yhteistyöhön toimeenpanijoiden ja muiden alihankkijoiden
kanssa. Perustehtäviä ei voi teettää alihankintana eikä siirtää muille
tuensaajille (katso kohta 1.3.3). Tämä työkokonaisuus kattaa vain
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ehdotuksentekijän (ehdotuksentekijöiden) kustannukset; alihankkijoiden
kustannukset on sisällytettävä yksittäisten toimenpiteiden kustannuksiin.


Muut
hankkeen
koordinoinnin
kustannukset
koskevat
lähinnä
matkakustannuksia. Muut palveluiden suorat kustannukset, kuten
vähennyskelvoton alv, tarkastus, pankkitakuu, kuoletus, on annettava
koodina viimeiseen otsikkoon ”Muut laskun tukikelpoiset kustannukset”.



2. Suhdetoiminnan kustannusten pitäisi kattaa kaikki pysyvään
suhdetoimintaan ja lehdistötoimintaan liittyvät toimenpiteet, työskentely
mielipidevaikuttajien
kanssa,
yhteystietoluettelojen
laatiminen
toimittajista/bloggaajista, lehdistötiedotteiden laatiminen ja julkaiseminen,
tiedotteet, haastattelujen tai tapahtumien järjestäminen, mainosten laatiminen
ja
kustannukset,
uutiskirjeiden
laatiminen
ja
lähettäminen,
tiedotusvälinekoosteiden kerääminen ja analysointi jne.



”3. Verkkosivusto, sosiaalinen media” -kohdan kustannusten pitäisi kattaa
verkkosivuston/-sivustojen luomisen, muokkaamisen, päivittämisen ja
ylläpidon sekä sosiaalisen median toimintaan liittyvät kustannukset. Tähän
kohtaan voidaan sisällyttää myös yhteisön hallintaan liittyvät toimet.



4. Mainonta:
o Verkkomainonta on esitettävä tämän alaotsikon eikä otsikon 3.
Verkkosivuston ja sosiaalisen median kustannukset alla.
o Painettu mainonta otsikon 4. Mainonta alla ei sisällä informatiivista
mainontaa, joka pitäisi esittää suhdetoiminnan yhteydessä (katso
edellä), eikä sisällä aikakausi- tai sanomalehtiartikkeleita.
o TV-mainonnan kustannukset on sisällytettävä kohtaan 4. Mainonta.



Myyntipisteen mainonta on sisällytettävä otsakkeeseen 7. Myyntipisteen
menekinedistäminen.



7.
Myyntipisteen
menekinedistäminen:
maistiaistapahtumissa
tuotenäytteiden määrä ja kustannukset päivää kohti olisi perusteltava;
yksikkökustannusten
pitäisi
vastata
tuotantokustannuksia
sekä
kuljetuskustannuksia eikä kyseisten tuotteiden vähittäismyyntikustannuksia.



Otsikon 8. Muut toimenpiteet yhteydessä voidaan mainita kaikki muut
ehdotukseen liittyvät toimenpiteet, joita ei ole mainittu muissa edellä olevissa
kohdissa.



9. Tulosten arviointi: sisältää kaikki ulkoiseen arviointiin liittyvät kustannukset.

Välilliset kustannukset lasketaan kiinteämääräisenä neljän prosentin osuutena
tukikelpoisista henkilöstömenoista, ja ne kattavat kustannukset, joita ei voida
määritellä erityisiksi kustannuksiksi, jotka liittyvät suoraan toimen täytäntöönpanoon.
Ansioluettelot
Tässä liitteessä on koordinoinnista ja täytäntöönpanosta ensisijaisesti vastaavan
henkilön (vastaavien henkilöiden) ansioluettelot.
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Liite lisätiedoista
Tässä liitteessä voidaan antaa tietoa ja todistusasiakirjoja toimintakertomuksesta
(vaaditaan ehdotuspyynnön kohdassa 8.2), kansallisten laatujärjestelmien
tunnustamisesta,
asianmukaisista
ravintotottumuksista
ja
vastuullisesta
alkoholinkäytöstä (katso ehdotuspyynnön kohdassa 6.2 luetellut ehdot).

1.4.

EHDOTUKSEN LOPPUUN SAATTAMINEN
1.4.1. Jättämisen määräaika

Ehdotuksen jättämisen määräaika ilmoitetaan yhden jäsenvaltion ohjelmia
koskevassa ehdotuspyynnössä.
Ehdotusten
lähettämiseen
tarkoitetussa
sähköisessä
järjestelmässä
ehdotuksen voi vaihtaa tai sitä voi päivittää milloin tahansa ennen ehdotuksen
jättämisen määräaikaa.
Jätettyä ehdotusta voi katsella ja/tai muuttaa rahoitus- ja tarjousportaalin
sivulla ”Omat ehdotukset”. Uusi toimitettu versio korvaa edellisen version
siihen asti, että pyyntö suljetaan.
Ehdotusten jättämisen määräajan jälkeen muutoksia ja lisäyksiä ei voi tehdä.
On erittäin tärkeää jättää ehdotus ennen määräajan viimeistä päivää. Muuten
viime hetken ongelmat voivat vaikeuttaa huomattavasti ehdotuksen jättämistä.
Ehdotusta jätettäessä ehdotusten lähettämiseen tarkoitettu sähköinen järjestelmä
tekee perustarkastukset: ehdotuksen täydellisyys, tietojen sisäinen johdonmukaisuus,
virukset, tiedostotyypit, kokorajoitukset jne.
Jos ehdotusta ei lähetetä pyynnön määräaikaan mennessä, järjestelmä ei ota
ehdotusta huomioon eikä sitä katsota toimitetuksi.
Älä lähetä ehdotustasi postilla tai sähköpostilla toimeenpanovirastoon, koska
vain ehdotusten lähettämiseen tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä jätetyt
ehdotukset katsotaan päteviksi.
1.4.2. Vastaanottoilmoitus
Hakemuksen jättämisen päivämäärä ja aika kirjataan
koordinoijalle lähetetään vastaanottoilmoitus sähköpostilla.

automaattisesti,

ja

Jos et saa vastaanottoilmoitusta sähköpostitse, se johtuu siitä, että ehdotusta
EI ole toimitettu.
Voit ottaa asiassa yhteyttä IT-neuvontapalveluun.
1.4.3. Valituksen tekeminen
Jos toimitus on mielestäsi epäonnistunut ehdotusten lähettämiseen tarkoitetussa
sähköisessä järjestelmässä olevan vian vuoksi, sinun on välittömästi tehtävä valitus
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IT-neuvontapalveluun rahoitus- ja tarjousportaalissa ja selitettävä olosuhteet ja
liitettävä mukaan jäljennös ehdotuksesta. Valituksen tekeminen muista ehdotuksen
tekemiseen liittyvistä aiheista selitetään sähköisen vaihtojärjestelmän kautta
saaduissa tiedoissa (katso rahoitus- ja tarjousportaalin osio ”Oma alue”).
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2.

ARVIOINTI JA TULOKSET

Kaikki ehdotukset, jotka toimeenpanovirasto saa ehdotusten lähettämiseen
tarkoitetussa
sähköisessä
järjestelmässä,
käyvät
läpi
monitasoisen
arviointiprosessin, jossa käsitellään useita pyynnössä esitettyjä kriteereitä (6–9
kohdat): tukikelpoisuutta, poissulkemista, valintaa ja sopimuksentekoperusteita.
Ehdotukset arvioidaan ehdottoman luottamuksellisesti.
Kun ehdotus on jätetty, toimeenpanovirasto ottaa hakijaan yhteyttä vasta, kun
ehdotus on arvioitu paitsi, jos


toimeenpanoviraston on otettava hakijaan yhteyttä selvittääkseen
tukikelpoisuuden kaltaisia asioita tai pyytääkseen lisätietoja ehdotuksen
muista osista EU:n varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen
asiaankuuluvien säännösten rajoissa (selvennyksiä voidaan pyytää
toimitettujen ehdotusten tai todistusasiakirjojen osien ymmärtämiseksi
paremmin; selvennysten ei pitäisi kuitenkaan aiheuttaa olennaisia muutoksia
ehdotukseen)



hakija on tehnyt valituksen ehdotusten lähettämismenettelystä (katso luku
1.4.3).
2.1.

Yleiskatsaus arviointimenettelyyn

Kaikki vaatimukset ja pakolliset todistusasiakirjat eritellään tässä yhden jäsenvaltion
ohjelmia koskevassa ehdotuspyynnössä.
Vaatimuksiin on perehdyttävä huolellisesti. Ehdotukset, jotka eivät täytä jotakin näistä
vaatimuksista, suljetaan pois kyseisessä arviointimenettelyn vaiheessa.
Sopimuksentekoperusteista on lisätietoa tämän oppaan liitteessä VII.

Ehdotusten laatu arvioidaan tässä liitteessä esitettyjen perusteiden ja
alaperusteiden mukaisesti, ja jokaiselle keskeiselle myöntämisperusteelle on
myös vahvistettu kynnysarvo.
Hakijoita kehotetaan kiinnittämään huomiota sopimuksenteon alaperusteisiin
ja käsittelemään niitä ehdotuksessaan.
2.2.

Tulokset

Arvioinnin jälkeen tukikelpoiset ehdotukset asetetaan kokonaispistemäärien
mukaiseen järjestykseen. Vain kaikki kynnysarvot ylittävät ehdotukset ovat
tukikelpoisia yhteisrahoituksessa. Paremmuusjärjestyksessä korkeimmalla olevasta
ehdotuksesta (tai ehdotuksista) tehdään yhteisrahoitussopimus saatavilla olevien
määrärahojen rajoissa.
Kustakin asiaankuuluvassa pyynnössä luetellusta painopisteaiheesta laaditaan
erillinen paremmuusjärjestyksen mukainen luettelo.
Lisäksi ehdotuksista laaditaan varallaololuettelo, mikäli vuoden aikana tulee
saataville lisää määrärahoja.
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LIITTEET
Liite I: Hakulomakkeen osa A – versio, jossa on huomautuksia
Liite II: Hakulomakkeen osa B – malli
Liite III: Menetelmää koskevat ehdotukset tuottojen laskemiselle jälkeenpäin
Liite IV: Tiedot edustavuudesta
Liite V: Taloudellisten valmiuksien lomake
Liite VI: Yksityiskohtainen talousarvio
Liite VII: Lisätietoa myöntämisperusteista
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Liite I: Hakulomake – A-osa (huomautuksilla varustettu versio).

PL
E

Maataloustuotteiden
menekinedistäminen
Ehdotuspyyntö:
Aihe:

Toimityyppi:

Ehdotuksen numero:

M

Ehdotuksen lyhytnimi:

Sisällysluettelo

Nimi

SA

Jakso
1

Yleiset tiedot

2

Ehdotuksentekijöitä koskevat hallinnolliset tiedot

3

Ehdotuksen talousarvio

4

Tiedot toimesta

Toimi

Lomakkeiden täyttäminen:

Hallinnolliset lomakkeet on täytettävä jokaisesta ehdotuksesta ehdotusten sähköisen toimittamisen
palvelussa saatavissa olevia malleja käyttäen. Jotkin datakentät on täytetty etukäteen ohjatun toiminnon
aiempien vaiheiden pohjalta.

Agri_Prom.pdf - Ver2.0

Sivu 1/7
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1 – Yleiset tiedot
Ehdotuspyynnön

Toimityyppi

tunnus
Aihe

Lyhytnimi
Enintään 200 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien)

Kesto kuukausina

Toimen kesto kokonaisina kuukausina: 12/24/36 kuukautta

Avainsanat

Tiivistelmä

PL
E

Ehdotuksen nimi

Kirjoittakaa ehdotusta kuvaavia avainsanoja (enintään 200 merkkiä välilyönnit mukaan
lukien)

M

Lyhyt yhteenveto (enintään 2 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien, englanniksi), jossa selitetään selkeästi:
• aiheen asiaankuuluvuus
• ehdotuksen tavoitteet, jotka liittyvät pääasiassa menekinedistämisen kohteena olevien tuotteiden
myyntiin/vientiin/kulutukseen ja/tai tietoisuuden tasoon menekinedistämisen kohteena olevista tuotteista
kohderyhmien keskuudessa
• miten tavoitteisiin päästään (strategia, toiminnan kuvaus, kohdemaat ja kohderyhmät)
• ehdotuksen kokonaistalousarvio.

SA

Yhteenvetoa käytetään ehdotuksen lyhyenä kuvauksena viestintätarkoituksissa.
• Älkää antako luottamuksellisia, kaupallisesti arkaluonteisia tietoja tai henkilötietoja.
• Käyttäkää yksinkertaista tekstityyppiä ja välttäkää erikoismerkkejä.

Merkkejä jäljellä:

Agri_Prom.pdf - Ver1.0

2000

Sivu 2/7
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Onko tämä ehdotus (tai hyvin samankaltainen ehdotus) toimitettu viimeksi kuluneiden kahden
vuoden aikana vastauksena ehdotuspyyntöön maataloustuotteiden menekinedistämisohjelman
tai jonkin muun EU:n ohjelman yhteydessä? KYLLÄ/EI

Vakuutukset

PL
E

Jäljempänä olevissa vakuutuksissa ilmaisulla "koordinaattori" tarkoitetaan useiden
ehdotuksentekijöiden jättämän hankkeen johtavaa kumppania. Jos ehdotuksella on vain yksi
ehdotuksentekijä, vakuutukset antaa ehdotuksen jättävä organisaatio.
Koordinaattori on vastuussa vain omaan organisaatioonsa liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
Jokainen ehdotuksentekijä on vastuussa oman organisaationsa tiedoista, joista annetaan
vakuutus jäljempänä. Jos ehdotus valitaan niiden joukkoon, joille myönnetään EU:n rahoitusta,
koordinaattorin ja jokaisen hyväksytyn ehdotuksentekijän on annettava tältä osin omat
vakuutuksensa.
□

Tässä ehdotuksessa olevat tiedot ovat paikkansapitävät ja täydelliset.

□

3) Koordinaattori vahvistaa tehneensä organisaatiolleen taloudellisen elinkelpoisuuden osalta
tarkistuksen (self-check) ja saaneensa jokaiselta ehdotuksentekijältä vahvistuksen siitä, että ne
ovat tehneet saman tarkistuksen osoitteessa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html,
jollei koordinaattori tai muu ehdotuksentekijä ole vapautettu tarkistuksesta sillä perusteella,
että se on direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu
julkisoikeudellinen laitos.

□

M

1) Koordinaattori vakuuttaa saaneensa kaikilta ehdotuksentekijöiltä nimenomaisen
suostumuksen, joka koskee näiden osallistumista ja tämän ehdotuksen sisältöä.

4) Koordinaattori vakuuttaa yksikkönsä ja jokaisen ehdotuksentekijän vahvistaneen, että

SA

– jos se saa jostain EU:n ohjelmasta toiminta-avustusta, se ei ilmoita tämän toimen osalta
välillisiä kustannuksia toiminta-avustuksen kattamalta vuodelta

□

– se täyttää täyttää asianomaisessa ehdotuspyynnössä esitetyt avustuskelpoisuus- ja
hyväksyttävyysperusteet

□

– sillä on tarvittavat tekniset ja rahoitukselliset resurssit toimen toteuttamiseksi tehokkaasti,
ja

□

– se ei saa unionin rahoitusta mihinkään tässä ehdotuksessa kuvatuista tiedotus- ja
menekinedistämistoimista

□

– se edustaa ehdotuksessa tarkoitettua alaa tai tuotetta ja täyttää komission delegoidun
asetuksen (EU) 2015/1829 1 artiklan 1 tai 2 kohdassa esitetyt edellytykset

□

– se ei saa eikä tule saamaan kolmansilta osapuolilta rahoitusta käytettäväksi erityisesti
tukikelpoisiin kuluihin toimessa (lukuun ottamatta tuensaajajärjestön jäsenten sille maksamia
rahoitusosuuksia).

□

5) Koordinaattori vahvistaa, että ehdotus koskee ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5
artiklassa lueteltuja tukikelpoisia tuotteita ja järjestelmiä.

□

6) Koordinaattori vahvistaa, että ehdotus on asianomaisia tuotteita ja niiden kaupan pitämistä

□
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koskevan unionin lainsäädännön mukainen sekä komission delegoidun asetuksen (EU)
2015/1829 3 artiklan 1 kohdassa kuvattujen sisämarkkinoille kohdistettuja toimia koskevien
erityisten edellytysten mukainen.
□

8) Koordinaattori vahvistaa, että silloin kun ehdotuksentekijä suunnittelee panevansa itse
täytäntöön tiettyjä ohjelman osia, sillä on vähintään kolmen vuoden kokemus tiedotus- ja
menekinedistämistoimien toteuttamisesta. Se myös vahvistaa, etteivät tällaisiin
toimenpiteisiin liittyvät kustannukset ole markkinoiden tavanomaista kustannustasoa
korkeammat.

□

9) Koordinaattori vahvistaa, että komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 II
luvussa tarkoitettuja alkuperämainintoja ja merkkejä koskevia sääntöjä noudatetaan.

□

10) Koordinaattori vahvistaa, että jos ohjelmassa välitetty viesti koskee tietoja tuotteen
vaikutuksesta terveyteen, viestin on oltava kansanterveydestä kohdemaassa vastaavan
kansallisen viranomaisen hyväksymä tai asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitteen mukainen
silloin kun kyseessä ovat sisämarkkinoilla toteutettavat toimet.

□

Huomautus:

PL
E

7) Koordinaattori vahvistaa, että toimet toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1144/2014
13 artiklassa tarkoitettujen toimeenpanijoiden kautta, jotka valitaan siten, että rahoille
saadaan paras vastine eikä synny eturistiriitoja (ks. komission delegoidun asetuksen (EU)
2015/1829 2 artikla ja ehdotuspyynnön 11.1 jakson e kohta), ja että toimeenpanijat valitaan
viimeistään
ennen
avustussopimuksen
allekirjoittamista
(ks.
komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 10 artikla). Hakija vahvistaa, että valintamenettely
on kuvattu hakemuksessa asianmukaisesti.

Usean edunsaajan hakemuksissa koordinaattori menee takuuseen omasta organisaatiostaan ja siitä, että kaikki muut
osallistujat ovat vahvistaneet osallistumisensa ja ehdotuspyynnössä esitettyjen ehtojen noudattamisen. Jos ehdotus
valitaan rahoitettavaksi, jokaisen osallistujan on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu virallinen
vakuutus, jossa tämä vahvistetaan.

M

Väärät ilmoitukset tai virheelliset tiedot voivat johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin varainhoitoasetuksen 2018/1046
mukaisesti.

Henkilötietoja kerätään, käytetään ja käsitellään asetuksen 2018/1725 ja Funding & Tenders -portaalin
tietosuojaselosteen mukaisesti.

SA

On kuitenkin pantava merkille, että EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi tietoja voidaan siirtää muihin EU:n
toimielimiin ja elimiin ja ne voidaan rekisteröidä varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmän tietokantaan (EDEStietokanta). Myös EDES-tietokannassa oleviin tietoihin sovelletaan asetusta 2018/1725 ja varhaishavainta- ja
poissulkemisjärjestelmän tietosuojaselostetta.
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2 – Ehdotuksentekijöitä koskevat hallinnolliset tiedot
PIC-koodi
Lyhytnimi:
Organisaation osoite:

Virallinen nimi

Katuosoite
Postitoimipaikka
Postinumero
Maa
Verkkosivut
Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 tarkoitettu organisaation tyyppi: Valittava jokin.

PL
E


jäsenvaltioon sijoittautunut ammattialajärjestö tai toimialakohtainen
organisaatio
 tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden liitto

maatalouselintarvikealan elin

Ehdotetun työn toteuttavat yksiköt
Yksikkö 1

Yksikön nimi

Sama kuin ehdotuksentekijän osoite

Katuosoite

Kirjoita kadun nimi ja numero

M

Paikkakunta
Postinumero

Maa

Ehdotuksesta vastuussa oleva henkilö

SA

Yhteyshenkilöiden nimi ja sähköpostiosoite ovat hallinnollisessa lomakkeessa kirjoitussuojatut, ja tässä voidaan muokata ainoastaan
lisätietoja. Yhteyshenkilöiden pääsyoikeuksien ja perusyhteystietojen antamiseksi palatkaa ohjatun toiminnon vaiheeseen 4 ja
tallentakaa muutokset.

Nimi

Sukupuoli

Etunimi

Sukunimi

Sähköpostiosoit
e
Asema
organisaatiossa
Yksikkö

Sama kuin ehdotuksentekijän osoite
Katuosoite
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Paikkakunta

Postinumero

Maa
Verkkosivusto
Puhelin

Puhelin 2

Faksi

Muut yhteyshenkilöt
Sähköposti

SA
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Sukunimi

M

Etunimi
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Kaikki kustannukset on esitettävä euroina.

Nro

Osallistuj
a

Maa

(A)
Välittömät
henkilöstökustannukset

(B)
Alihankinnan
välittömät
kustannukset

(a)

(b)

0,00

0,00

1

Yhteensä

(C) Muut
välittömät
kustannuks
et

0,00

0,00

EU:n
rahoituksen
enimmäismäärä

(D) Välilliset
kustannukset
(4 % A:sta)

Kustannukset
yhteensä

Korvausosu
us %1

(c)

(d) = 0,04 * (a)

(e) = (a)+(b)+
(c)+(d)

(f)

(g) = (𝑒) ∗
(𝑓)

(h)

(i)

0,00

0,00

0,00

70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

M

2

PL
E

3 – Ehdotuksen talousarvio

0,00

0,00

0,00

Haettu
avustus2,3

Toimen tuottama
tulo

SA

1 – Rahoitustukea saavista jäsenvaltioista tulevat ehdotuksentekijät voivat saada lisäosuuden, joka on 5 prosenttia valittuun aiheeseen liittyvästä korvausosuudesta.
2 – Jos jokin ehdotuksentekijä hakee yli 750 000 euron rahoitusta, on toimitettava hyväksytyn ulkopuolisen tarkastajan laatima tarkastustodistus. Siinä hyväksytään tilit viimeisimmältä tilikaudelta, jolta
ne ovat käytettävissä. Tätä vaatimusta ei sovelleta ehdotuksentekijään, joka on direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos.
3 – Haetun avustuksen määrä ei voi olla suurempi kuin EU:n rahoituksen enimmäismäärä.
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4 – Toimea koskevat tiedot
Kohdemaa(t)

Valitse yksi tai useampi kohdemaa

Valitkaa huolellisesti yksi tai useampi kohdemaa, joka on tukikelpoinen valitun aiheen osalta.
Koskeeko toimi menekinedistämistä jonkin seuraavan EU:n tai kansallisen laatujärjestelmän osalta?

Maataloustuotteita ja -elintarvikkeita, viinejä ja tislattuja alkoholijuomia koskevat
EU:n laatujärjestelmät
Luonnonmukainen tuotantomenetelmä

PL
E

Unionin syrjäisimpien alueiden maatalouden laatutuotteiden graafinen tunnus
Kansalliset laatujärjestelmät

Toimessa ei edistetä menekkiä minkään edellä esitetyn järjestelmän osalta

Valitse yksi tai useampi tuoteluokka
Tuotteet, joiden menekkiä edistetään tai joita käytetään kuvaamaan järjestelmää, jonka menekkiä edistetään

SA

M

Lisää tietoa eri tuoteluokista on hakijoille tarkoitetussa oppaassa.
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B-osa – malli
Toimen nimi

PL
E

1. Ehdotuksentekijän/ehdotuksentekijöiden esittely

2. Tuotteet/järjestelmät ja markkina-analyysi

3. Toimen tavoitteet

M

4. Toimen strategia

SA

5. Toimen unioninlaajuinen ulottuvuus

6. Toimenpiteiden kuvaus ja budjettianalyysi

Työkokonaisuus

Ilmoita työkokonaisuuden nimi (sama kuin kohdan
"Yksityiskohtainen budjettitaulukko" otsakkeissa käytetty
nimi).

Kohderyhmä(t)

Ilmoita tähän työkokonaisuuteen kuuluvien toimenpiteiden
kohderyhmät.

Toimenpide

Ilmoita toimenpiteen 1 nimi.
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Toimenpiteen kuvaus

Kuvaile toimenpidettä lyhyesti.

Aikataulu

VUOSI 1

Tuotokset

Luettele kunkin
vuoden tuotokset
(tuotosindikaattoreit
a käyttäen).

VUOSI 2

VUOSI 3

Budjetti
on
yhdistettävä toimen
tuotoksiin.

PL
E

Ilmoita
arvioidut
tuotoskohtaiset
yksikkökustannukset
.

Analyysi budjetista

Tarvittaessa ilmoita
kohdemaakohtainen
budjetti.

Toimenpiteen
välisumma

1

Euroina

Euroina

Euroina

Euroina

Euroina

ja/tai

Työkokonaisuus
yhteensä

Ilmoita,
mikä
yksikkö
toteuttaa
toimenpiteen:
ehdotuksentekijä (mikä niistä) vai toimeenpanija.

M

Täytäntöönpano

Euroina

Täytä sama taulukko jokaisesta yksityiskohtaisessa budjettitaulukossa
budjetoidusta toimenpiteestä ja työkokonaisuudesta.

SA

Esitä lopuksi myös

Budjetin yhteenveto kohdemaata kohti

Kohdemaa: A

Yhteensä euroina

Kohdemaa: B

Yhteensä euroina
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7. Tulosten ja toimea koskevien indikaattorien mittaus

Kuvaus

Tuotos- ja tulosindikaattorit
Tuotosindikaattorit
Työkokonaisuus 1

PL
E

Tulosindikaattorit
Tuotosindikaattorit

Työkokonaisuus 2

Tulosindikaattorit

…

Ilmoita jokaisen työkokonaisuuden tuotos- ja tulosindikaattorit.

Vaikutusindikaattorit

Perustaso

Ohjelman päättyessä

Vaikutusindikaattori 1

Ilmoita perustaso

Ilmoita arvo ohjelman päättyessä.

Vaikutusindikaattori 2

Ilmoita perustaso

Ilmoita arvo ohjelman päättyessä.

M

Vaikutusindikaattorien
kuvaus

Ilmoita jokaisen vaikutusindikaattorin perustaso ja arvo ohjelman päättyessä.

8. Toimen organisaatio- ja hallintorakenne

SA

8.1 Toiminnalliset ja taloudelliset valmiudet

8.2 Hankehallinto, laadunvalvonta ja riskinhallinta

9. Lisätiedot
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Liite III: Ehdotuksia menetelmiksi, joilla tuotto lasketaan jälkikäteen
Seuraavat ehdotukset olisi otettava huomioon menekinedistämisohjelman tulosten
arvioinnissa. Ohjelman lopussa havaittujen tulosten arvioinnin ja ohjelman alussa asetettujen
tavoitteiden on kuitenkin oltava keskenään johdonmukaisia. Sen vuoksi nämä ehdotukset olisi
syytä ottaa huomioon määriteltäessä ohjelman tavoitteita. Tuotto voidaan ilmoittaa koko
ohjelman ajalta. Jos tarpeen, tuotto voidaan esittää myös ohjelman päättymisen jälkeiseltä
ajalta.

Taloudelliset vaikutukset
Menekinedistämisohjelmissa pyritään taloudelliseen tuottoon. Koska menekinedistäminen tapahtuu
monimuotoisessa ympäristössä, sen todellista taloudellista vaikutusta on kuitenkin vaikea määritellä.
Jos kampanjaa edeltäviä taloudellisia parametrejä vain verrataan kampanjan jälkeisiin parametreihin,
ulkoiset vaikuttavat muuttujat eivät tule otetuiksi huomioon. Jotta menekinedistämiskampanjan
todellinen vaikutus saadaan erotettua muista vaikuttavista muuttujista (markkinasuuntaukset tai -kriisit
jne.), tuoton laskennassa olisi käytettävä perusskenaariota. Perusskenaariossa arvioidaan, mitä olisi
tapahtunut ilman menekinedistämisohjelmaa. Vaikutus puolestaan arvioidaan vertaamalla
perusskenaariota havaittuun dataan. Arvioinnin tulos ilmaistaan euroina.
Perusskenaario voidaan laatia monella tavalla. Tässä esitetään kaksi selkeää ja intuitiivista
menetelmää. Myös muut menetelmät voivat soveltua, mutta tällöin perusskenaarion laatimiseksi valittu
menetelmä on perusteltava.
1) Historiallinen suuntaus
Jos tuotteella on ollut merkittävän ajan vakaa markkinakehitys, tämän kehityksen voi
projisoida tulevaisuuteen ja käyttää perusskenaariona. Perusskenaario Q voidaan laatia
projisoimalla ajankohtien 1 (S1) ja (S2) markkinasuuntaus ajankohtaan 3 (Q). Havaittu tilanne
ajankohtana 3 (S3) voidaan myöhemmin korjata suuntauksen huomioon ottamiseksi
vähentämällä S3:sta Q, jolloin saadaan tulokseksi ohjelman vaikutus. Tämän menetelmän
käyttämisen edellytyksenä on vakaa markkinasuuntaus, joten se ei sovellu erittäin epävakaille
markkinoille.

2) Difference-in-differences -menetelmä
Monissa tapauksissa markkinasuuntaus ei ole vakaa. Toisessa lähestymistavassa
perusskenaarion määrittämiseksi käytetään verrattavissa olevaa tuotetta. Jäljempänä
olevassa kuvassa esitetään perusskenaario, jota käytetään difference-in-differences
-menetelmässä. Verrattavissa olevalla tuotteella (on perusteltava, miksi tuote on verrattavissa
oleva) on tietty markkinasuuntaus (S1–S2). Perusskenaario Q voidaan määritellä projisoimalla
tämä markkinasuuntaus sen tuotteen, jonka menekkiä edistetään, tilanteeseen ennen
kampanjaa (P1). Kun kampanjan jälkeistä tilannetta (P2) verrataan perusskenaarioon,
kampanjan vaikutus voidaan päätellä ottaen huomioon markkinasuuntaus.
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On syytä huomata, että edellä kuvatut menetelmät täydentävät toisiaan. Jos tuotteen kehitys
on aiemmin ollut samanlainen kuin menekinedistämisen/tutkimuksen kohteena olevan
tuotteen, se voidaan katsoa verrattavissa olevaksi tuotteeksi ja sitä voidaan siis käyttää
perusskenaarion määrittämiseksi difference-in-differences -menetelmällä.
Ohjelman tuotto on myynnin (€) lisääntyminen ohjelman aikana. Pitkän aikavälin vaikutuksia ei voida
ottaa huomioon, koska arviointi tehdään ohjelman lopussa.
On myös suositeltavaa sisällyttää ohjelman sijoituksen tuotto. Sijoituksen tuotto lasketaan suhteena
seuraavien välillä: menekinedistämisen kohteena olevien tuotteiden myynnin tai viennin kasvu
ohjelman keston aikana (tuotto) ja investointi (joka vastaa ohjelman kokonaiskustannuksia).

Vaikutus tietoisuuteen
Tiedotusohjelmien lopullinen tavoite on tietoisuuden lisääminen. Jotta saataisiin selville niiden
ihmisten lukumäärä, jotka ovat saaneet uutta tietoa, voidaan tehdä kartoitus seuraavasti:
Koska tiedotuskampanja kattaa useimmissa tapauksissa joukon aiheita ja viestejä, tiedon
vastaanottamista ei voida mitata yhdellä kysymyksellä. Sen sijaan on kysyttävä joukko kysymyksiä.
Henkilön voidaan katsoa tietävän viestistä/aiheesta, jos hän tietää vastauksen etukäteen määriteltyyn
osuuteen kysymyksistä. Seuraavassa taulukossa on esimerkki testistä, jossa kaksi kolmesta
-kynnyksen ylittävän henkilön katsotaan olevan tietoinen:
HENKILÖ X

Toivottu
vastaus

Annettu
vastaus

HENKILÖ Y

Toivottu
vastaus

Annettu
vastaus

1. kysymys

Kyllä

Kyllä

1. kysymys

Kyllä

Kyllä

2. kysymys

Kyllä

Kyllä

2. kysymys

Kyllä

Ei

3. kysymys

Ei

Kyllä

3. kysymys

Ei

Ei

Tulos

2/3 = hyväksytty

Tulos

1/3 = hylätty

Henkilö X läpäisi testin mutta henkilö Y ei. Vaikutus tietämykseen on tämän testin läpäisseiden
ihmisten lukumäärän absoluuttinen lisääntyminen, kun tilannetta verrataan ennen kampanjaa ja
kampanjan jälkeen. Kysymykset on muotoiltava niin, että pisteyttäminen on yksinkertaista. Niiden on
myös oltava edustavia ohjelman kattavien aiheiden ja viestien suhteen. Otoksen on edustettava
kohderyhmää/kohderyhmiä. Kun ennen kampanjaa ja kampanjan jälkeen tehtyjä kyselyjä verrataan
toisiinsa, tuloksena on uutta tietoa saaneiden ihmisten absoluuttinen lukumäärä.
Myös muita kyselymenetelmiä voidaan käyttää. Ne on kuitenkin perusteltava asianmukaisesti ja niillä
on saavutettava sama tavoite.
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Liite IV: Tiedot edustavuudesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014, jäljempänä ’perussäädös’,
2 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/1829, jäljempänä ’delegoitu
säädös’, 1 artiklan mukaan ehdotuksentekijän on oltava menekinedistämisen kohteena olevaa
tuotetta tai alaa edustava taho. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tavoista, joilla
edustavuus voidaan osoittaa. Ks. mainitut artiklat delegoidussa säädöksessä ja
perussäädöksessä.

Organisaation tyyppi

Jäsenvaltion tai unionin
tason ammattialajärjestö
tai toimialakohtainen
organisaatio

Tuottajaorganisaatio(t)
(tuottajaorganisaatioiden
yhteenliittymä)

Maatalouselintarvikealan
elin

Edustavuusperusteet
50 prosenttia suhteessa tuottajien lukumäärään tai 50 prosenttia
asianomaisen tuotteen / asianomaisten tuotteiden tai asianomaisen alan
kaupan pidettävän tuotannon volyymista
(delegoidun säädöksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta)
Jäsenvaltion tunnustama toimialakohtainen organisaatio
(delegoidun säädöksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta)
EU:n laatujärjestelmiin kuuluvat ryhmät: 50 prosenttia tuotteen/tuotteiden,
jonka/joiden nimi on rekisteröity, kaupan pidettävän tuotannon volyymista
tai arvosta (delegoidun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 tai 156 artiklan mukaisesti
tunnustama
(delegoidun säädöksen 1 artiklan 1 kohdan c alakohta)
– jonka tavoitteisiin ja toimintaan kuuluu maataloustuotteista tiedottaminen
ja niiden menekinedistäminen
– jolle asianomainen jäsenvaltio on antanut selvästi määritellyn julkisen
palvelun tehtävän tällä alalla
– joka on perustettu vähintään kaksi vuotta ennen ehdotuspyynnön
julkaisemista
– jonka jäsenistöön kuuluu menekinedistämisen kohteena olevan tuotteen
tai alan edustajia
(perussäädöksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohta ja delegoidun säädöksen 1
artiklan 1 kohdan d alakohta)

Kuvatkaa, miten organisaationne täyttää edustavuusperusteet asianomaisessa jäsenvaltiossa tai
unionin tasolla. Kuvatkaa tältä osin seuraavia:
 organisaation tyyppi ja asema, esim. X:n ja Y:n konsortio, jäsenvaltion tunnustama, alan edustajat
jne.
 tiedot kaupan pidettävästä tuotannosta, viennistä, liikevaihdosta, myynnistä, tuottajien lukumäärästä
jne.
Liittäkää viittaukset perusteluissa mainitsemienne tietojen lähteisiin. Perusteluissa on käsiteltävä kaikkia
asiassanne sovellettavia perusteita.
Jos viittaatte jäsenvaltion antamaan tunnustukseen, liittäkää mukaan kaikki sitä tukevat
asiakirjatodisteet, esimerkiksi jäljennös tunnustuksesta tai linkki julkisesti saatavilla olevaan luetteloon
tunnustuksen saaneista organisaatioista.
Jos organisaationne ei ole edellä mainittujen perusteiden mukaisesti edustava, perustelkaa, miksi
organisaatiotanne olisi mielestänne pidettävä edustavana. Edellä mainittuja kynnyksiä alhaisemmat
kynnysarvot voidaan hyväksyä, jos ehdotuksentekijä osoittaa erityisten olosuhteiden olemassaolon,
mukaan lukien todisteet markkinarakenteesta, millä perustellaan se, että ehdotuksentekijä katsotaan
asianomaista tuotetta / asianomaisia tuotteita tai asianomaista alaa edustavaksi (poikkeus delegoidun
säädöksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 50 prosentin sääntöihin).
Jos ehdotuksenne jättää useampi kuin yksi ehdotuksentekijä, kootkaa kaikki kuvaukset yhteen
asiakirjaan. Tiedot olisi esitettävä ehdotuksentekijää kohden enintään 2 000 merkillä.
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)
Kieli

FI

Toimea ja osallistujaa koskevat tiedot
Toimen nimi

Ehdotuksen nro

E

Osallistujan nimi

EU:n rahoitusosuus
yhteensä

PL

Osallistujan EU-rahoitusosuus

Kirjanpitotiedot
Kirjanpidon
lopetuspäivä

Kirjanpidon aloituspäivä

Kassaperusteinen
kirjanpito

SA
M

Kirjanpidon kesto

Uusi yhteisö

Perustamispäivä

Valuutta

€ Euro
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)
Viimeisten kahden tilikauden tase
Varat

Valuuttayksikkönä

Euroina

1. Maksamaton merkitty pääoma

E

2. Käyttöomaisuus (2.1 + 2.2 + 2.3)
2.1 Aineettomat kiinteät varat
2.2 Aineelliset kiinteät varat

PL

2.3 Rahoitusvarat

3. Vaihto-ja rahoitusomaisuus (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2
+ 3.3 + 3.4)

3.1 Varastot

3.2.1 Pitkäaikaiset saamiset

3.2.2 Lyhytaikaiset saamiset

SA
M

3.3 Rahat ja pankkisaamiset

3.4 Muut vaihtuvat vastaavat

Vastaavaa yhteensä (1 + 2 + 3)
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)
Viimeisten kahden tilivuoden tase
Vastattavaa

Valuuttayksikkönä

Euroina

4. Oma pääoma ja varaukset (4.1 + 4.2 + 4.3 +
4.4)
4.1 Merkitty pääoma

E

4.2 Varannot
4.3 Edellisiltä tilikausilta siirretty voitto tai tappio
4.4 Tilikaudelle +/- siirtyvä voitto tai tappio

PL

5. Velkojat (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)
5.1.1 Pitkäaikaiset muut lainat
5.1.2 Pitkäaikaiset pankkilainat

5.2.1 Lyhytaikaiset muut lainat
5.2.2 Lyhytaikaiset pankkilainat

SA
M

Vastattavaa yhteensä (4 + 5)
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)
Viimeisten kahden tilikauden tuloslaskelma
Tuloslaskelma

Valuuttayksikkönä

Euroina

6. Liikevaihto
7. Varastojen muutos +/-

E

8. Muu liikevoitto
9. Aine- ja tarvikekulut
10. Liiketoiminnan muut kulut

PL

11. Henkilöstökulut
12. Liiketoiminnan bruttovoitto (6 + 7 + 8 + 9 +
10 + 11)

13. Poistot ja muiden hyödykkeiden kuin
rahoitusarvopapereiden arvonmuutokset
14. Liiketoiminnan nettovoitto (12 - 13)

15. Rahoitustuotot ja rahoitusarvopapereiden
arvonmuutokset

SA
M

16. Korkokulut

17. Muut vastaavat kulut

18. Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä (14 + 15
- 16 - 17)

19. Satunnaiset tuotot ja kulut +/-

20. Voitoista kannettavat verot +/-

21. Tilikauden tulos (18 + 19 - 20)

Osallistujan laskentatoimen päällikön tai vastavaa tehtävää hoitavan henkilön allekirjoitus ja päiväys:
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)
Yksinomaan CHAFEA:n sisäiseen käyttöön
Ensisijaiset perusteet

Oma pääoma 2

Oma pääoma > 0,2 x osallistujen EUrahoitusosuus

0,2 x EU:n rahoitusosuus yhteensä

Oma pääoma

0,2 x osallistujen EU-rahoitusosuus

Käyttöpääoma

>0,00

PL

suhde 1

Oma pääoma

E

Oma pääoma 1

Oma pääoma > 0,2 x EU:n rahoitusosuus
yhteensä

Toissijaiset perusteet

suhde 2

Oma pääoma ja varaukset (ilman merkittyä
pääomaa)

>0

suhde 3

Tilikauden tulos

>0

Taloudellinen riippumattomuus

>0

SA
M

suhde 4

Tiedoksi

suhde 5

Liiketoiminnan bruttovoitto

>0
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa yhteensä

Vastaavaa yhteensä = Vastattavaa yhteensä

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document
as it is, directly in SEP.
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted.

Please print and scan the document in PDF format or
print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or
another virtual printer
for the submission
CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Kieli

FI

Call ID: AGRI-SIMPLE-2020

Yksityiskohtainen rahoitustaulukko
Ehdotuksen
tunniste

Ehdotuksen lyhytnimi

Otsake

Vuosi

A. Välittömät
henkilöstökustannu
kset

B. Alihankinnan
välittömät
kustannukset

C. Muut välittömät
kustannukset

YHTEENSÄ

1. Hankkeen koordinointi
Ehdotuksen tekevän organisaation henkilöstökustannukset
Vuosi 1
Vuosi 2

E

Vuosi 3
Muut hankkeen koordinointiin liittyvät kustannukset
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
2. PR-suhteet
Jatkuvat PR-toimet (PR-toimisto)
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Lehdistötilaisuudet
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

SA
M

YHTEENSÄ

PL

YHTEENSÄ
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Otsake

Vuosi

Call ID: AGRI-SIMPLE-2020
A. Välittömät
B. Alihankinnan
henkilöstökustannu
välittömät
kset
kustannukset

C. Muut välittömät
kustannukset

YHTEENSÄ

3. Verkkosivusto, sosiaalinen media
Verkkosivuston perustaminen, päivittäminen, ylläpito
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Sosiaalinen media (käyttäjätilien perustaminen, säännölliset julkaisut)
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Muut (mobiilisovellukset, verkko-oppimisympäristöt, verkkoseminaarit jne)

E

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
YHTEENSÄ

Painotuotteet
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Televisio
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Radio
Vuosi 1

SA
M

Vuosi 2

PL

4. Mainonta

Vuosi 3

Verkkomainonta

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

Ulkomainonta, mainonta elokuvateattereissa
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

YHTEENSÄ

5. Viestintävälineet

Julkaisut, mediapaketit, menekinedistämistuotteet
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

Menekinedistämisvideot

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

YHTEENSÄ
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Otsake

Call ID: AGRI-SIMPLE-2020
A. Välittömät
B. Alihankinnan
henkilöstökustannu
välittömät
kset
kustannukset

Vuosi

C. Muut välittömät
kustannukset

YHTEENSÄ

6. Tapahtumat
Messuosastot
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Seminaarit, työpajat, yritystapaamiset, koulutustoimet (kaupanharjoittajat, ravintoloitsijat), kouluissa järjestettävät toimet
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Ravintolaviikot

E

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Tapahtumien sponsorointi
Vuosi 2
Vuosi 3
Opintomatkat Euroopassa
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
Muut tapahtumat
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

SA
M

YHTEENSÄ

PL

Vuosi 1

7. Menekinedistäminen myyntipaikalla
Maistelupäivät

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

Muut: menekinedistäminen vähittäismyyjien julkaisujen kautta, mainontatoimet myyntipaikalla, menekinedistämistoimet ruokaloissa
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

YHTEENSÄ

8. Muut toimet
Muut toimet

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

YHTEENSÄ

9. Tulosten arviointi
Tulosten arviointi

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
YHTEENSÄ
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Otsake

Vuosi

Call ID: AGRI-SIMPLE-2020
A. Välittömät
B. Alihankinnan
henkilöstökustannu
välittömät
kset
kustannukset

C. Muut välittömät
kustannukset

YHTEENSÄ

Muut ehdotuksen tekevän organisaation tukikelpoiset kustannukset
Muut ehdotuksen tekevän organisaation tukikelpoiset kustannukset (tarkastustodistukset, ennakkorahoitukseen liittyvät vakuudet,
vähennyskelvoton alv)
Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3
YHTEENSÄ

Vuosi 1
Vuosi 2
Vuosi 3

E

KAIKKI OTSAKKEET
YHTEENSÄ
KAIKKI OTSAKKEET
YHTEENSÄ
KAIKKI OTSAKKEET
YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

PL

Välisumma
Ehdotuksen tekevän
organisaation välilliset
kustannukset (enintään
4%
toimenpideohjelman
välittömistä
henkilöstökustannuksis
ta)

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attach this document
as it is, directly in SEP.

SA
M

Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted.

Please print and scan the document in PDF format or
print it using the virtual Adobe printer if you have the professional version of Acrobat or
another virtual printer
for the submission.
CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Liite VII: Lisätietoa myöntämisperusteista
Kuten ehdotuspyynnössä mainitaan, hakemuksen B-osaa käytetään ehdotuksen arvioimiseen
myöntämisperusteisiin nähden.
Toisin sanoen jokainen ehdotus arvioidaan seuraavassa taulukossa esitettyjen perusteiden ja
osaperusteiden mukaisesti, ja jokaiselle keskeiselle myöntämisperusteelle on myös vahvistettu
kynnysarvo. Ehdotuksen laadun arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat osaperusteet:
PERUSTE
1.
UNIONIN
LAAJUINEN
ULOTTUVUUS
(a) Ehdotettujen tiedotus- ja
menekinedistämistoimien
asiaankuuluvuus asetuksen (EU) N:o
1144/2014 2 artiklassa lueteltuihin
yleisiin ja erityisiin tavoitteisiin,
kyseisen asetuksen 3 artiklassa
lueteltuihin tavoitteisiin sekä kyseisen
aihekohtaisen painopistealan
prioriteetteihin, tavoitteisiin ja
odotettuihin tuloksiin nähden
(b) Kampanjassa levitettävä unionin
viesti

(c) Hankkeen vaikutus unionin tasolla

2.
TEKNISEN
EHDOTUKSEN
LAATU
(a) Markkina-analyysin laatu ja
asiaankuuluvuus

OSAPERUSTE
Enimmäispisteet: 20

Kynnysarvo: 14



Ehdotus vastaa hyvin oikeusperustassa asetettuja
erityistavoitteita ja päämääriä, ja siinä käsitellään
asianmukaisesti valittua aihekohtaista painopistealaa ja
ehdotuspyynnön aihetta.



Ehdotuksen sisältö on hyvin nivottu ohjelman strategiaan,
toimenpiteisiin ja viesteihin.



Ohjelmassa kuvataan selkeästi suunniteltua unionin
keskeistä viestiä ja sitä, miten ohjelmassa aiotaan levittää
tietoa EU:n maataloustuotannon menetelmistä ja
tuotteista ja edistää jotakin tai joitakin niiden osa-alueista.
Ohjelman viesteissä viitataan yleisesti Eurooppaan,
EU:hun, YMP:hen, EU:n lainsäädäntöön, EU:n tuotteisiin
tai EU:n tuotantostandardeihin.



Ohjelman laajuus on huomattava, ja se voi kasvattaa
kysyntää ja/tai markkinaosuutta.



Ohjelman kattavuus on huomattava (esim. kohteena
olevien kuluttajien/maahantuojien/ostajien lukumäärä
ja/tai suhteellinen osuus).



Ohjelman
vaikutus
on
ilmaistu
määrällisesti
ehdotuksentekijäorganisaation/‑ organisaatioiden ja/tai
ehdotuksentekijäorganisaation/‑ organisaatioiden
jäsenvaltion tasolla.



Ohjelma voi hyödyttää muita saman tuotealan tai muiden
tuotealojen EU:n tuottajia.



Jos kyseessä on aiemmin yhteisrahoitetun kampanjan
jatko, aiemman kampanjan vaikutus sekä jatkamisen syy
on kuvattu selkeästi.



Ohjelmassa otetaan riittävällä tavalla huomioon
taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävyys sekä
ympäristökestävyys. Siinä kuvataan soveltuvin osin
ohjelman lisäarvoa työllisyydelle.

Enimmäispisteet: 40

Kynnysarvo: 24



Markkina-analyysi kattaa ehdotuksen kohdemarkkinat ja
perustuu luotettaviin markkinatutkimustietoihin ja/tai
tuonti-/vientilukuihin, jotka mainitaan ehdotuksessa.



Markkina-analyysissä esitellään johdonmukaisen SWOTanalyysin mukaisesti ohjelmassa käsiteltävät suuntaukset
ja haasteet.



Markkina-analyysissä
kuvataan
ehdotuksentekijän/tekijöiden ja markkinoitavien tuotteiden, muiden EU:n
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toimittajien ja näiden kolmansissa maissa sijaitsevien
kilpailijoiden kilpailuasemaa.


Markkina-analyysissä nimetään
ohjelman kohderyhmät.

kuvataan

hyvin



Markkina-analyysissä
käsitellään
jakeluvähittäismyyntikanavien rakennetta ja toimintaa.

ja



Kolmansien maiden markkinoiden osalta esitellään
tuontiedellytykset, kuten tullimaksuihin liittyvät ja muut
esteet.



Ohjelman tavoitteet ovat johdonmukaiset markkina- ja
SWOT-analyysien kanssa.



Ohjelman tavoitteet ovat täsmällisiä, mitattavia,
saavutettavia, tuloskeskeisiä ja aikasidonnaisia (SMART).



Strategia vastaa markkina-analyysissä määriteltyihin
haasteisiin ja on johdonmukainen ohjelman tavoitteiden
kanssa.



Strategia ja keskeiset viestit on mukautettu kaikkien
kohteena olevien markkinoiden ja kohderyhmien mukaan.

(c) Tavoitteisiin ja ohjelman strategiaan
nähden soveltuva valikoima
toimenpiteitä, asianmukainen
viestintäkeinojen yhdistelmä,
toimenpiteiden välinen synergia



Toimenpiteet ja viestintäkeinojen yhdistelmä soveltuvat
hyvin ohjelman tavoitteisiin, strategiaan ja kohderyhmiin.



Suunnitellut toimet vahvistavat toinen toistaan.



Jos ohjelma toteutetaan samanaikaisesti muiden
yksityisten tai julkisten kampanjoiden kanssa, se on
suunniteltu niin, että tällaisten kampanjoiden kanssa
syntyy synergioita.

(d) Toimenpiteiden ja tuotosten tiivis
kuvaus



Toimenpiteet kuvataan hyvin ja vastataan kysymyksiin
kuka, mitä, milloin, missä ja miksi.

(b) Ohjelman strategian, tavoitteiden,
kohdeyleisöjen ja keskeisten viestien
johdonmukaisuus

ja

Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta voidaan
arvioida toimenpiteiden kustannustehokkuus.

e) Ehdotettujen arviointimenetelmien ja
indikaattoreiden laatu



Arviointiin sisältyy riippumattoman ulkopuolisen elimen
tekemä tutkimus ohjelman vaikutusten arvioinnista.



Metodologia on liitteessä III ehdotetun mukainen.



Ehdotetut
indikaattorit
on
laadittu
komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 22 artiklassa
esitettyjen periaatteiden mukaisesti.



Suunnitelluille
tavoitearvoja.

indikaattoreille

ehdotetaan

perus-

ja

3. HANKEJOHTAMISEN TASO

Enimmäispisteet: 10

(a) Hankkeen organisaatio- ja
hallintorakenne



Hallintorakenne
ja
ohjelman
täytäntöönpanoon
osallistuvan henkilöstön pätevyys on kuvattu selkeästi.



Tehtävien jako täytäntöönpanon/arvioinnin elinten ja
hakijoiden välillä on määritelty selkeästi.



Eri kumppaneiden ja täytäntöönpanoelinten hallinnointia
varten
on
määritelty
tehokas
sisäinen
koordinointistrategia.
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(b) Laadunvalvontamekanismit ja
riskinhallinta

4.
BUDJETTI
JA
KUSTANNUSTEHOKKUUS
(a) Kokonaisinvestointitason perustelut

(b) Budjetin asianmukainen
jakautuminen suhteessa
toimenpiteiden tavoitteisiin ja
laajuuteen
(c)
Selkeä
kuvaus
kustannuksista
ja
virheettömyys

arvioiduista
budjetin

(d) Arvioitujen kustannusten ja
tuotosten välinen johdonmukaisuus

(e) Realistinen arvio
hankekoordinoinnin ja
ehdotuksentekijän toteuttamien
toimenpiteiden kustannuksista,
mukaan lukien henkilötyöpäivien
määrä ja hinta
YHTEENSÄ



Ehdotuksessa kuvataan kilpailumenettelyt, joita käytetään
valittaessa toimeenpanijoita ja arviointielimiä.



Asianmukaiset menettelyt täytäntöönpanoelinten ja
muiden alihankkijoiden työn valvomiseksi on määritelty.
Tuotosten laatua sekä aikataulun ja budjetin
noudattamista seurataan.



Asiaankuuluvat tärkeimmät riskit, jotka voivat estää
hankkeen onnistumisen, ja niiden lieventämiseksi
toteutettavat toimet on määritelty ja asianmukaisesti
luokiteltu.

Enimmäispisteet: 30

Kynnysarvo: 18



Ehdotettua investointitasoa perustellaan odotetulla
sijoituksen tuotolla (menekinedistämisohjelmissa) ja/tai
tietoisuuden lisääntymisellä (tiedotusohjelmissa), ja se
vastaa hakijoiden laatimia ohjelman tavoitteita.



Sijoituksen tuotto on laskettu hakijaorganisaatio(ide)n
ja/tai sen/niiden sijaintijäsenvaltion tasolla.



Budjetti on jaettu tehokkaasti eri toimenpiteille.



Toimenpiteille osoitetut määrärahat
suhteessa kuvattuun
strategiaan
vaikutukseen.



Kunkin tuotoksen kustannukset on kuvattu, ja ne
esitetään yksikkökustannuksina.



B-osan
kustannusanalyysi
ja
budjettitaulukko ovat virheettömät.



Yksityiskohtainen budjettitaulukko on sovitettu yhteen
ehdotuksen A-osassa esitetyn budjetin kanssa ja osaston
6 B-osan kuvauksen kanssa.



Toimenpiteiden kustannukset ovat johdonmukaisia
tuotosten kuvaukseen ja soveltamisalaan nähden.



Yksittäisten toimenpiteiden yksikkökustannukset ovat
verrattavissa
kohdemaan
tavanomaisiin
markkinahintoihin.



Jos käytetään tuotemaistiaisia, niiden määrä on oikeassa
suhteessa
maistelupäivien
määrään
ja
niiden
yksikköhinta on perusteltu.



Hakijan (hakijoiden) toteuttamien toimenpiteiden osalta
arvioitu henkilötyöpäivien lukumäärä on oikeassa
suhteessa siihen, miten hakija osallistuu ehdotuksen
toteuttamiseen, ja niiden hinnat on perusteltu.

Enimmäispisteet: 100
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ovat oikeassa
ja
odotettuun

yksityiskohtainen

Kynnysarvo: 62

