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 Tammikuu 2018  

 

Vastuuvapauslauseke 

Tässä asiakirjassa annetaan tietoa yhteisrahoituksen hakemisesta maataloustuotteita 

koskeviin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin. Tiedot ovat kuitenkin esimerkinomaisia, 

joten verkossa olevaan ehdotusten jättämispalveluun sisältyvät lomakkeet ja mallipohjat 

saattavat poiketa tässä esitetyistä. Ehdotukset on laadittava ja toimitettava kyseisessä 

ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa, joka löytyy osallistujaportaalista. 
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TEHDYT MUUTOKSET 

Versio Julkaistu Muutokset 

 1/2018  Muutoksia koko asiakirjassa 

 

JOHDANTO 

Tässä asiakirjassa annetaan ehdotusten laatimiseen liittyviä ohjeita ja 
vastauksia.  

Lisää vastauksia kysymyksiin saa myös seuraavilta verkkosivuilta: 

 Rekisteröitymiseen liittyvät ohjeet ja kysymykset: Ks. osallistujaportaali 

osoitteessa 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie
s/index.html 

 Osallistujaportaalin IT-tukipalvelu: Pyynnöt tulee lähettää Research 

Enquiry Service -palvelun kautta: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Muut kuin tietotekniikkaan liittyvät kysymykset: Chafean 
neuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä sähköpostilla: CHAFEA-AGRI-

CALLS@ec.europa.eu. Kysymykset tulee lähettää 29.3.2018 klo 17.00 CET 

(Keski-Euroopan aikaa) mennessä. Vastaukset julkaistaan erissä 

osoitteessa http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html viimeistään 5.4.2018 

klo 17.00 CET (Keski-Euroopan aikaa). 

 

Ennen yhteyden ottamista Chafean neuvontapalveluun tutustukaa edellä 

esitetyissä osoitteissa saatavilla olevaan informaatioon. 

Tätä opasta koskevat parannusehdotukset ja kommentit voi lähettää 

neuvontapalveluun osoitteeseen CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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KÄYTETYT TERMIT 

Vuotuisessa työohjelmassa vahvistetaan menekinedistämisohjelman vuotuiset 

strategiset painopisteet. Työohjelman hyväksyy Euroopan komissio 22. lokakuuta 

2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1144/2014 8 artiklan nojalla (ns. perussäädös). 

Kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 

toimeenpanovirasto (Chafea) vastaa maataloustuotteiden 
menekinedistämisohjelmien, EU:n terveysohjelman, kuluttajaohjelman sekä 

"Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi" -

aloitteen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. 

Tuensaaja on organisaatio, joka saa EU:n yhteisrahoitusta sen jälkeen, kun sen 

jossakin EU:n yhteisrahoittamassa ohjelmassa jättämä hakemus on hyväksytty 
ja asiaan liittyvä avustussopimus allekirjoitettu. Hakuprosessin aikana viitataan 

hakijaan/hakijoihin ja/tai osallistujiin. Hakijoista ja tuensaajista käytetään 

menettelyn eri vaiheissa myös ilmaisua ehdotuksentekijä. 

Yhden jäsenvaltion ohjelmaa koskevan ehdotuksen voi jättää yksi tai useampi 

ehdotuksentekijä samasta jäsenvaltiosta. 

Yksittäiseen ohjelmaan/ehdotukseen viitataan ilmaisulla toimi. Toimi on 

yhtenäinen toimenpidekokonaisuus. 

Yhden jäsenvaltion ohjelmissa toimivaltaisten viranomaisten ja 

tuensaajan/tuensaajien välillä tehdään avustussopimukseksi kutsuttu 

sopimus. 

Jos toimeen osallistuu useita tuensaajia/hakijoita, niiden on avustussopimuksen 
lisäksi tehtävä keskenään konsortiosopimus, jossa ei saa olla 

avustussopimuksen kanssa ristiriitaisia määräyksiä. 

Avustussopimuksessa tarkoitettu ennakkomaksu tarkoittaa samaa kuin 

lainsäädännössä tarkoitettu ennakkomaksu. 

Toimeenpanija on elin, jonka tehtäväksi ohjelman toimenpiteiden toteutus on 
annettu. Toimeenpanijaa pidetään alihankkijana. 

Osallistujaportaali (Participant portal) on verkkosivusto, josta löytyy tietoa 

Horizon 2020 -ohjelmien ja muiden unionin ohjelmien, myös 

maataloustuotteiden menekinedistämistoimien rahoituksesta. 

EU Login -tili on Euroopan komission todennuspalvelu. Se on järjestelmä, jonka 
kautta voi kirjautua moniin komission verkkosivustoihin ja -palveluihin. 

Rahoituksen saajien rekisteri (Beneficiary Register) on verkossa oleva 

Euroopan komission rekisteri, joka sisältää maataloustuotteiden 

menekinedistämisohjelmiin ja muihin Euroopan unionin ohjelmiin osallistuvat 

tuensaajat.  

Osallistujan tunnistuskoodi (PIC) on yhdeksännumeroinen koodi, joka 

annetaan verkossa organisaation rekisteröinnin yhteydessä. 

Toimivaltainen kansallinen viranomainen on jäsenvaltion nimeämä 

viranomainen, joka vastaa yhden jäsenvaltion ohjelmien toteuttamisen 

hallinnoinnista.  
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1. EHDOTUSTEN JÄTTÄMINEN  

Tiedotus- ja menekinedistämistoimia koskevissa ehdotuspyynnöissä käytetään 

alun perin Horizon 2020 -tutkimusohjelmia varten kehitettyä ehdotusten 

sähköistä jättämispalvelua.  

Hakemuksen voi jättää ainoastaan verkossa olevassa 

osallistujaportaalin ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa, ja 

määräaikaa on noudatettava.  

Ehdotusten sähköisen toimittamispalvelun osoite on  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

 

Kysymyksiä, jotka koskevat ehdotusten sähköistä jättämispalvelua 
(esim. unohtunut salasana, käyttöoikeudet, ehdotusten jättämiseen liittyvät 

tekniset seikat), voi esittää osallistujaportaalin kautta tätä tarkoitusta 

varten perustettuun IT-tukipalveluun: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

On syytä huomata, että tiettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten on täytyttävä, 
jotta ehdotusten sähköistä jättämispalvelua voi käyttää. Vaatimusten kuvaus 

löytyy osoitteesta 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (pääsy EU Login -tilin kautta, ks. kohta 1.2.1). 

 

1.1. OLENNAISET ASIAKIRJAT  

Ennen kuin organisaatio tekee päätöksen ehdotuksen jättämisestä ja täyttää 

hakemuslomakkeet, sen on syytä tarkistaa, ovatko organisaatio, asianomaiset 

tuotteet ja itse toimi tukikelpoisuusperusteiden mukaiset. Olisi tarkistettava 

myös, kuuluvatko suunnitellut toimenpiteet ja kohdemaat ehdotuspyynnössä 

etusijalle asetettuihin toimiin ja maihin.  

Sen vuoksi ihan ensimmäiseksi tulee tutustua perusteellisesti seuraaviin asian 

kannalta olennaisiin asiakirjoihin: 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1144/2014, annettu 

22 päivänä lokakuuta 2014, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 

toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja 
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 toteuttavista 

maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1144/2014 täydentämisestä. 

 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1831, annettu 7 päivänä 

lokakuuta 2015, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista 

maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista 
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annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1144/2014 soveltamista koskevista säännöistä. 

 Asianomaista vuotta koskeva komission vuotuinen täytäntöönpanopäätös 

työohjelman hyväksymisestä sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 

toteutettavien maataloustuotteita koskevien tiedotus- ja 

menekinedistämistoimien osalta. 

 Yhden jäsenvaltion ohjelmia koskeva ehdotuspyyntö 

Lisää vastauksia kysymyksiin saa myös seuraavilta verkkosivuilta:  

 Tiivistetty kuvaus menekinedistämispolitiikasta ja kyseistä politiikkaa 

koskevat usein kysytyt kysymykset (FAQ):  

 https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/legal-framework 

 Ehdotuspyyntöön ja ehdotusten jättämiseen liittyvät usein kysytyt 
kysymykset (FAQ): http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 Yhden jäsenvaltion avustussopimusten mallit (yhden tuensaajan tai usean 

tuensaajan versio) 

 Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset: Yhden jäsenvaltion ohjelmaa 

laativat hakijat voivat ottaa yhteyttä oman jäsenvaltionsa toimivaltaisiin 
viranomaisiin saadakseen lisätietoa oikeusperustasta, avustussopimuksen 

mallista ja toimen toteuttamisesta. Luettelo toimivaltaisista kansallisista 

viranomaisista on osoitteessa https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-
opportunities/simple-and-multi-programmes. 

 

 Tukikelpoisuuden tarkistamisen työkalulla hakijat voivat tarkistaa, voiko 
heidän organisaationsa olla tukikelpoinen: 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility/check-

tool 

Seuraavat ehdotusten teknisen laadun parantamisessa auttavat webinaarit ovat 

saatavissa osoitteessa https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-

events/webinars: 

 Tuotteen kilpailuetujen tunnistaminen 

 Viestintästrategian laatiminen 

 Kampanjatavoitteiden ja vaikutusindikaattorien asettaminen ja 

tulosten mittaaminen 

 Kuva-aineisto yhteisrahoitetuissa ehdotuksissa (kattaa myös 

kampanjan viestit). 

 

1.2. VALMISTELEVAT VAIHEET 

1.2.1. Kirjautuminen osallistujaportaaliin EU Login -tilin kautta  

Ehdotusten sähköisen jättämispalvelun käyttämiseksi on ensin luotava EU Login -

tili osallistujaportaalissa: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 
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Jos käyttäjätiliä osallistujaportaalin käyttöä varten ei ole vielä olemassa: 
painetaan "REGISTER" (oikeassa yläkulmassa LOGIN-painikkeen vieressä) ja 

rekisteröidytään verkossa. 

Jos osallistujaportaalin käyttöä varten on jo olemassa käyttäjätili: voidaan 

kirjautua sisään (LOGIN-painike oikeassa yläkulmassa) ja antaa vaaditut tiedot.  

 

 

1.2.2. Organisaation rekisteröiminen rahoituksen saajien rekisteriin  

Euroopan komissiolla on verkossa pidettävä rekisteri organisaatioista, jotka 

osallistuvat EU:n eri ohjelmiin. Sen nimi on Beneficiary Register eli rahoituksen 
saajien rekisteri. Rekisterin avulla organisaatioiden virallisia tietoja voidaan 

käsitellä johdonmukaisesti ja välttää saman tiedon pyytämistä moneen kertaan. 

EU Login -tilille kirjautumisen jälkeen voi siirtyä rekisteröimään organisaation 

(jos sitä ei ole jo rekisteröity). Rekisterin verkkosivulla voi tarkistaa, onko 

organisaatio jo rekisteröity:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist
er.html. 

Jos organisaatiota ei löydy, aloittakaa rekisteröityminen painamalla 

"Register your organisation".  

Rekisteröinnin viimeistelemiseksi antakaa tiedot organisaation oikeudellisesta 

asemasta. Kirjatkaa tiedot vain kohtiin "Organisation data", "Legal address" ja 
"Contact information". Kun kyseessä on yhden jäsenvaltion ohjelma, muita 

kohtia ei tarvitse täyttää. 

Rekisteröintiä ei ole pakko viedä loppuun yhdellä kertaa. Voitte kirjata joitakin 

tietoja, tallentaa ne ja jatkaa myöhemmin My Area -osion sivulla My 

Organisations.  

Kun rekisteröinti on valmis, saatte yhdeksännumeroisen osallistujan 

tunnistuskoodin (PIC). Hakemuksen A-osan täyttämistä varten tarvitaan 

koordinoijan ja kaikkien muiden tuensaajien (mutta ei alihankkijoiden) PIC-

koodit.  

Organisaation rekisteröijä ("self-registrant") voi tehdä päivityksiä ja korjauksia 
My Area -osion sivulla My Organisations. 
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Puutteellisiksi jääneet rekisteröintiluonnokset poistetaan 

automaattisesti yhden vuoden kuluttua.  

 

1.3. EHDOTUKSEN LAATIMINEN 

Kun ehdotuspyyntö ja aihe on valittu, voi aloittaa ehdotusluonnoksen luomisen. 

Seuraavassa osoitteessa on vaihe vaiheelta etenevä opetusohjelma: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat
e+a+Draft+Proposal  

Keskeneräisen ehdotuksen voi tallentaa ja jatkaa täyttämistä myöhemmin 

seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Kielijärjestely 

Ehdotukset on laadittava jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä. 

Hakijoiden on kuitenkin ehdotuksia laatiessaan muistettava, että 

sopimusten hallinnoinnista vastaa jäsenvaltio. Sen vuoksi hakijoita 

kannustetaan jättämään ehdotuksensa ehdotuksentekijän jäsenvaltion 

kielellä/kielillä, jollei asianomainen jäsenvaltio ole ilmoittanut 

suostumuksestaan allekirjoittaa sopimus englanniksi1. 

Lomakkeet ovat ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa ainoastaan 

englanniksi. Tämän oppaan liitteissä I ja II esitetään kaikista 

hakemuslomakkeista käännökset, joita voi käyttää apuna kirjattaessa tietoja 

verkossa oleviin hakulomakkeisiin. 

Tämän oppaan kohdassa 1.3.7 mainitaan erityisvaatimukset. 

Jotta teknistä arviointiapua antavien riippumattomien asiantuntijoiden 

olisi helpompi tarkastella ehdotuksia, muulla EU:n virallisella kielellä 

kuin englanniksi kirjoitetusta teknisestä osasta (B-osa) olisi hyvä liittää 

mukaan englanninkielinen käännös. 

 

1.3.2. Yleiset ohjeet ennen ehdotuksen luomista 

Ehdotuspyyntöön odotetaan erittäin paljon vastauksia. Jos muutoin hyvässä 

ehdotuksessa on jokin heikko osa, ehdotuksen kokonaisarvosana voi alentua, 

jolloin ehdotukselle ei ehkä suositella EU:n rahoitusta. 

Näin ollen ennen ehdotuksen laadinnan aloittamista on hyvä pohtia seuraavia 
seikkoja: 

 Relevanssi: Tarkistakaa, soveltuuko ehdotuksenne tähän ehdotuspyyntöön 

ja liittyykö se valitsemaanne aiheeseen. Ehdotuspyynnön soveltamisalan 

                                                 

1 Tietoja on saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-

programmes 
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ulkopuolelle jäävät ehdotukset todetaan tukikelpoisuuden piiriin 
kuulumattomiksi. Ehdotuspyyntöön jossain määrin tai tietyiltä osin liittyvät 

ehdotukset voidaan hylätä, koska ne eivät välttämättä ylitä asianomaisen 

myöntämisperusteen kynnystasoa. 

 Täydellisyys: Tarkistakaa, sisältääkö aiottu ehdotus kaikki tarvittavat 

tiedot ja kattaa kaikki myöntämisperusteessa, ehdotuksen mallipohjassa 

ja tässä oppaassa kuvatut näkökohdat, koska ehdotus arvioidaan 
ainoastaan toimitetun sisällön perusteella. Noudattakaa tarkasti B-osan 

mallipohjaa ja varmistakaa, että kaikki vaaditut tiedot tulevat ladatuiksi. 

Määrä ei korvaa laatua: hyvä ehdotus on selkeä, helppolukuinen, 

helppotajuinen, täsmällinen, ytimekäs ja asiakeskeinen. On syytä muistaa, 

että ehdotuksen B-osassa on sivurajoitus (ks. tarkemmat tiedot kohdassa 
1.3.6) ja että enimmäissivumäärän ylittävä teksti vesileimataan eivätkä 

arvioijat ota sitä huomioon. 

 Tulos- ja vaikutushakuisuus: Hyvässä ehdotuksessa osoitetaan selkeästi 

tulokset, jotka tullaan saavuttamaan. Se sisältää hyvän ja uskottavan 

arviointitutkimuksen, jonka toteuttaa riippumaton ulkopuolinen elin ja 
jossa ei keskitytä ainoastaan arvioimaan prosessia vaan tarkastellaan 

erityisesti vaikutusta, kuten myöntämisperusteita koskevissa lisätiedoissa 

(liite VIII) kuvataan. 

 

On syytä huomata, että ehdotukset arvioidaan lähettämisvaiheessa 

toimitettujen tietojen perusteella (ks. myös 2 luku). 

 

1.3.3. Eri yksiköiden tehtävät ja vastuualueet 

Toimen toteuttamiseen voi osallistua useita yksiköitä, ja jokaisella niistä on 

erilaiset tehtävät ja vastuualueet. 

 Koordinaattori on yksikkö, jonka vastuulla ovat seuraavat tehtävät:  

- Ehdotuksen jättäminen kaikkien osallistuvien ehdotuksentekijöiden 

puolesta. 

- Sen seuraaminen, että toimi toteutetaan asianmukaisesti.  

- Välikätenä toimiminen kaikessa tuensaajien ja toimivaltaisen 

kansallisten viranomaisen viestinnässä, jollei toisin määrätä.  

- Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen vaatimien asiakirjojen tai 

tietojen pyytäminen osallistuvilta hakijoilta/tuensaajilta, niiden 

tarkasteleminen ja niiden täydellisyyden ja oikeellisuuden 

tarkistaminen ennen lähettämistä edelleen.  

- Toimen toteutuksena aikana syntyneiden tuotosten ja raporttien 
toimittaminen toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle.  

- Sen varmistaminen, että kaikki maksut suoritetaan tuensaajille 

määräajassa.  

- Kullekin tuensaajalle maksettujen määrien ilmoittaminen 

toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle, jos niin vaaditaan.  

Huomatkaa, että koordinaattori ei saa teettää edellä mainittuja tehtäviä 

alihankintana. 
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 Muut tuensaajat/hakijat ovat vastuussa seuraavista tehtävistä: 

- Niiden on pidettävä rahoituksen saajien rekisterissä (sähköisessä 

tiedonvaihtojärjestelmässä) olevat tiedot ajantasaisina.  

- Niiden on ilmoitettava koordinaattorille välittömästi kaikista 

tapahtumista tai olosuhteista, jotka todennäköisesti vaikuttavat 

merkittävästi toimen toteutukseen tai viivyttävät sen toteutusta.  

- Niiden on toimitettava koordinaattorille hyvissä ajoin  

o yksittäiset rahoitusselvitykset ja rahoitusselvityksiä koskevat 

lausunnot, jos niitä vaaditaan,  

o raporttien laadintaa varten tarvittavat tiedot,  

o kaikki muut toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, viraston tai 

komission vaatimat asiakirjat tai tiedot, jollei koordinaattori 
vaadi tuensaajaa toimittamaan niitä suoraan toimivaltaiselle 

kansalliselle viranomaiselle, virastolle tai komissiolle.  

Silloin kun toimeen osallistuu useita tuensaajia/hakijoita, avustussopimuksen 

lisäksi on allekirjoitettava konsortiosopimus. Sopimus voidaan tehdä 

monenlaisissa muodoissa, mutta yleisin on vakiomuotoinen kirjallinen sopimus. 
Konsortiosopimusten laadintaa varten voi tutustua verkko-oppaaseen ”Online 

Manual” ja asiakirjaan ”Guidance – How to draw up your consortium agreement”, 

joka on saatavilla osoitteessa 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-cons-a_en.pdf 
 

Konsortiosopimusta ei tarvitse lähettää ehdotuksen mukana, mutta sen on oltava 

saatavissa, kun avustussopimus allekirjoitetaan. 

 

- Alihankkija(t)  

o Alihankkijat eivät ole avustussopimuksen osapuolia, eikä niillä 

ole sopimussuhdetta toimivaltaiseen kansalliseen viranomaiseen.  

o Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 13 artiklassa mainittuja 

toimeenpanijoita pidetään alihankkijoina. 

o Alihankkijalla ei voi teettää toimien keskeisiä tehtäviä (eli toimen 
teknisen puolen ja rahoituksen koordinointia tai strategian 

hallintaa). 

o Alihankkijat on valittava siten, että saadaan paras vastine 

rahoille tai tarvittaessa alhaisin hinta2 ja siten, ettei synny 

eturistiriitoja. Hakijoiden/tuensaajien, joita pidetään 
julkisoikeudellisina laitoksina, on noudatettava julkisia hankintoja 

koskevaa kansallista lainsäädäntöä, jolla direktiivi 2004/118/EY 

tai 2014/24/EU on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

                                                 

2 Ei sovelleta toimeenpanijoihin. 
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o Alihankintasopimuksia voidaan myöntää suoraan yksiköille, joilla 
on tuensaajaan rakenteellinen yhteys (esim. oikeudellinen tai 

pääomayhteys), mutta ainoastaan silloin kun tuensaajalle 

tarjottu hinta rajoittuu palvelun tarjoavalle yksikölle aiheutuviin 

tosiasiallisiin kustannuksiin (toisin sanoen ilman 

voittomarginaalia). 

 

1.3.4. Valitkaa ehdotuspyyntö ja aihe.  

Ehdotusten sähköiseen jättämispalveluun pääsee vasta, kun 

ehdotuspyyntö ja aihe on valittu.  

Ohjeet aiheen valintaan löytyvät täältä: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and
+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Hakulomake: A-osa – Hallinnolliset tiedot 

A-osassa on vaadittuja tietoja, tarkistuslistoja ja vakuutuksia koskevat pakolliset 

kentät, jotka on täytettävä suoraan ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa. 

Liitteessä I esitetään A-osan mallipohja ja kenttien täyttöohjeet. 

Seuraavat ohjeet koskevat usean hakijan jättämää hakemusta, jolla on 

koordinaattori. Muissa tapauksissa viittausta koordinaattoriin sovelletaan ainoaan 

hakijaan. 

Silloin kun kyseessä on usean hakijan ehdottama toimi, A-osan 

täyttämisen osalta on syytä huomata, että  

 hakemuksen jättämisestä vastaa koordinaattori 

 kaikki muut hakijat (alihankkijoita lukuun ottamatta) on 

rekisteröitävä rahoituksen saajien rekisteriin, ja koordinaattorille on 

ilmoitettava niiden PIC-koodit  

 kaikkien muiden hakijoiden on itse pitänyt tehdä taloudellisen 
elinkelpoisuutensa osalta tarkistus (self-check) seuraavassa 

osoitteessa: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html  

 koordinaattorilla on oltava toimien talousarvio jokaisen hakijan 

osalta. 

1 jakso: Yleiset tiedot  

Tähän jaksoon merkitään lyhytnimi, ehdotuksen nimi ja kesto, avainsanat ja 

ehdotuksen englanninkielinen tiivistelmä.  

Vakuutuksia koskevassa alajaksossa ("Declarations") on myös joukko sellaisia 

vakuutuksia, jotka koordinaattorin on itse annettava rastittamalla vastaavat 

ruudut. Näillä vakuutuksilla pyritään varmistamaan, että oikeudellisessa 

kehyksessä vahvistettuja eri perusteita noudatetaan. 

Jos ehdotus hyväksytään EU:n rahoituksen piiriin, hakijoiden on ennen 
avustussopimuksen allekirjoittamista allekirjoitettava 
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poissulkemisperusteita koskeva kunnian ja omantunnon kautta 
annettava vakuutus.  

Hakijaa pyydetään tekemään taloudellista elinkelpoisuutta koskeva 

tarkistus (self-check) ja rastimaan sitä koskeva ruutu, koska 

tarkoituksena on varoittaa, että jos hakijan taloudellinen tilanne on 

heikko, toimen toteuttamiseksi tarvittavista rahoituslähteistä on 

sisällytettävä yksityiskohtainen selitys B-osan 8 jaksoon. Tätä ei 

kuitenkaan tule pitää merkkinä siitä, että ehdotusta ei kannata jättää.  

2 jakso: Ehdotuksentekijöitä koskevat hallinnolliset tiedot  

Koordinaattori kirjaa organisaationsa ja jokaisen hakijan PIC-koodin (ks. tämän 

oppaan kohta 1.2.2). Osa hallinnollisia tietoja koskevista kentistä täyttyy 

automaattisesti PIC-koodin kirjaamisen myötä.  

On syytä huomata, että avustusta voivat saada ainoastaan EU:n 

jäsenvaltioihin sijoittautuneet organisaatiot. Jos useat hakijat jättävät 

yhdessä yhden jäsenvaltion ehdotuksen, kaikkien hakijoiden on oltava 

samaan jäsenvaltioon sijoittautuneita.  

Koordinaattori voi antaa pääsyoikeudet muille yhteyshenkilöille, jotka ovat osa 
edellisessä vaiheessa valittuja hakijoita. Kun yhteyshenkilölle annetaan 

pääsyoikeudet jonkin ehdotuksen osalta, hänen pääasiallisena tunnuksenaan 

toimii hänen sähköpostiosoitteensa (jota käytetään EU Login -tiliin). 

Koordinaattorin on myös määriteltävä kullekin yhteyshenkilölle pääsyoikeuksien 

taso (täydet oikeudet vai lukuoikeudet). 

Koordinaattorin (tai henkilön, jolla on vastaavat valtuudet) on kirjattava jokaisen 
hakijan yhteystiedot. 

3 jakso: Talousarvio  

Tässä osiossa on täytettävä taulukko, jossa esitetään yleiskatsaus talousarviosta: 

 

Koordinaattori täyttää valkoiset solut, harmaisiin soluihin kirjataan/lasketaan 
tiedot automaattisesti, ja mustia soluja ei voi täyttää. 

Talousarviotaulukon yksittäinen rivi edustaa kunkin hakijan arvioituja 

kokonaismenoja.  

Tukikelpoisia kustannuksia ovat  

 välittömät henkilöstökustannukset (sarake a): ainoastaan hakijoiden 
henkilöstökustannukset 

 välittömät alihankintakustannukset (sarake b): kaikki toimeenpanijoiden ja 

muiden alihankkijoiden laskut. Tähän on sisällytettävä myös 

alihankintakustannukset, joita aiheutuu yksiköille, joilla on tuensaajaan 
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rakenteellinen yhteys (ilman voittomarginaalia myönnetyt sopimukset, ks. 
edellä kohta 1.1.3). 

 muut välittömät kustannukset (sarake c): kustannukset, joita aiheutuu 

hakijoille ja jotka eivät liity henkilöstö- tai alihankintakustannuksiin, 

mukaan lukien matkoista, tarkastustodistuksesta, ennakkomaksutakuusta 

ja välineistä aiheutuvat kustannukset sekä muiden tavaroiden ja 

palvelujen hankkimiskustannukset 

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

Ks. tukikelpoisten kustannusten yksityiskohtainen kuvaus avustussopimuksen 

mallin 6 kohdasta (saatavissa osallistujaportaalista). Kustannukset on eriteltävä 

budjettianalyysissa hakemuksen B-osan 6 jaksossa.  

Varmistakaa, että A-osassa esitetyt kunkin kustannusluokan määrä ja 
kokonaismäärät ovat yhtä suuret kuin hakemuksen B-osassa 

yksilöllisessä budjettianalyysissa esitetyt vastaavat määrät sekä määrät, 

jotka lasketaan täyttämällä liite VI "Yksityiskohtainen budjettitaulukko" 

(ks. kohta 1.3.7). B-osassa ja A-osassa on syytä tarkistaa erityisesti, 

ettei välittömiä kustannuksia lisätä kahteen kertaan. 

EU:n rahoituksen enimmäismäärä sarakkeessa g lasketaan jakamalla 

kokonaiskustannukset (e) korvausosuudella (f). Jälkimmäinen arvo täyttyy 

järjestelmään automaattisesti hakijan/hakijoiden jäsenvaltion mukaan. 

Ehdotuspyynnössä luetellaan ne jäsenvaltiot, jotka saavat ehdotuspyynnön 

julkaisuhetkellä rahoitustukea ja joihin sovelletaan korkeampaa korvausosuutta. 

Hakijoiden on myös arvioitava, saadaanko toimesta tuloja (esim. toimessa 
käytettyjen välineiden myynti, julkaisujen myynti, konferenssimaksut jne.). 

Määrä on merkittävä sarakkeeseen i.  

Koska budjettitaulukko on yksinkertainen, hakijoiden osuuksia ei 

tarvitse ilmoittaa. Kun arvioiduista kokonaiskustannuksista (e) 

vähennetään haettu EU:n rahoitusosuus (h) ja toimen tuottama tulo (i), 
tuloksena saatua määrää pidetään implisiittisesti "hakijan 

rahoitusosuutena". 

4 jakso: Tiedot toimesta  

Tähän jaksoon merkitään ehdotuksen kohdemaat. Lisäksi on soveltuvin osin 

mainittava, mihin järjestelmään menekinedistäminen kohdistetaan ja mitä 
tuotteita käytetään sen kuvaamisessa. Tuotteita voi valita useampia. Tiedotus- 

tai menekinedistämistoimeen voidaan valita ja menekinedistämisen kohteena 

olevan järjestelmän kuvaamiseksi voidaan käyttää ainoastaan asetuksen (EU) 

N:o 1144/2014 5 artiklan mukaisesti tukikelpoisia tuotteita. 

 

Valitkaa huolellisesti yksi tai useampi kohdemaa, järjestelmä ja tuote, 

joka on tukikelpoinen valitun aiheen osalta. Kunkin aiheen osalta 

tukikelpoiset kohdemaat, järjestelmät ja tuotteet luetellaan 

ehdotuspyynnössä. 
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1.3.6. Hakulomake: B-osa – Tekninen sisältö 

B-osa koskee ehdotuksen teknistä sisältöä. Hakijoiden olisi hakemuksen 

laatimisen helpottamiseksi käytettävä tämän oppaan liitteessä II esitettyä 

vakiomallipohjaa ja noudatettava tässä kohdassa esitettyjä ohjeita. Sivut tulee 

numeroida. 

On tärkeää täyttää kaikki ennalta määritellyt kohdat ja vastata tässä asiakirjassa 

esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset kattavat kaikki tärkeät ehdotukseen 
liittyvät seikat ja ohjaavat hakijoita ehdotuksen laadinnassa. Näin 

riippumattomat asiantuntijat voivat tehokkaasti arvioida ehdotukset suhteessa 

myöntämisperusteisiin.  

Ehdotuksen voi kirjoittaa millä tahansa tekstinkäsittelylaitteella. Valmiit 

ehdotukset voi kuitenkin ladata ehdotusten sähköiseen jättämispalveluun vain 
PDF-muodossa. 

B-osassa on kuitenkin sivurajoitus: se saa täytettynä olla enintään 70-

sivuinen. 

Tämä sivumäärä pitää sisällään myös taulukot. Kirjasinkoon on oltava vähintään 

11. Paperin on oltava A4-kokoa, ja kaikkien marginaalien (ylä- ja alamarginaalit, 
vasen ja oikea marginaali) on oltava vähintään 15 mm (pois lukien alaviitteet ja 

ylätunnisteet).  

Jos hakija yrittää ladata rajoitusta pidemmän ehdotuksen ennen määräajan 

umpeutumista, ilmestyy automaattinen varoitus sekä ehdotus lyhentää 

ehdotusta ja ladata se uudelleen.  

Ylimääräiset sivut varustetaan vesileimalla ja ne jätetään ottamatta huomioon 
ehdotuksen arvioinnissa.  
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Kun liitteessä II esitettyyn mallipohjaan perustuva ehdotus on viimeistelty 
jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti, se on konvertoitava PDF-muotoon ja 

ladattava ehdotusten sähköiseen jättämispalveluun B-osana.  

 

 

On syytä muistaa, että ladattu ehdotus voidaan korvata miten monta 

kertaa tahansa ennen määräajan päättymistä. Varmistakaa, että 

lopullinen versio ladataan ennen määräajan päättymistä.  

B-osassa on oltava seuraavat jaksot: 

1 jakso: Ehdotuksentekijän/ehdotuksentekijöiden esittely 

Kuvatkaa organisaatio(i)tanne ja sen jäseniä sekä edustamaanne tuotealaa 

lyhyesti. Älkää kuitenkaan toistako hakulomakkeen A-osassa jo annettuja 

tietoja. Tässä voidaan antaa myös alan rakennetta, yritysten lukumäärää, 

liikevaihtoa ja työpaikkoja koskevia tietoja.  

Tiedot, jotka koskevat organisaation edustavuutta jäsenvaltiossanne 

asianomaisen tuotealan / asianomaisten tuotealojen osalta, on annettava 

liitteessä käyttäen osallistujaportaalissa saatavilla olevaa mallipohjaa. Täytetty 

liite ladataan erikseen oman otsikkonsa alle (ks. myös tämän oppaan kohta 

1.3.7). 

 

  

Call ID: AGRI-SIMPLE-2018

15 of 62



 
 

2 jakso: Tuotteet/järjestelmät ja markkina-analyysi 

Mainitkaa tuotteet tai järjestelmät, joita toimen menekinedistäminen tai 

tiedottaminen koskee. Jos edistetään asetuksen (EU) N:o 1144/2014 liitteessä I 

lueteltujen tuotteiden menekkiä, ilmoittakaa tuotteiden CN-koodi(t)3. 

Varmistakaa, että samat tuotteet/järjestelmät mainitaan A-osan 

asiaankuuluvassa kohdassa. 

 

Tässä jaksossa esitetty markkina-analyysi keskittyy kohdemaihin, ja se on 

perusta toimen tavoitteiden ja strategian määrittelylle. Sen on sisällettävä tiedot 

ja arvioinnit makrotaloudellisista indikaattoreista, markkinasuhdanteista ja 

ennusteista, mukaan lukien tietolähteet. 

Antakaa tarvittavat tiedot markkinoiden ja/tai tietoisuuden tilanteesta kaikilla 
ohjelmanne kohteena olevilla markkinoilla vastaamalla seuraavankaltaisiin 

kysymyksiin: 

Tarjonta: 

 Mitkä ovat hakijaorganisaatioiden ja niiden jäsenvaltioiden tuotanto-, 

myynti- ja vientiluvut (määrä ja arvo, markkinaosuus) kulloisillakin 
kohdemarkkinoilla? Onko suunniteltu myynnin lisääminen suhteessa 

valmiuksiin lisätä tuotantoa? 

 Millainen markkinarakenne kohdemaissa on ja miten organisaationne on 

sijoittunut noille markkinoille?  

 Millainen on samalla tuotealalla toimivien EU:n tuottajien markkina-asema 

(viennin määrä ja arvo, markkinaosuus jne.)?  

 Mikä on niiden asema verrattuna EU:n ulkopuolisiin kilpailijoihin?  

 Mihin haasteisiin niiden on vastattava?  

 Mitkä ovat niiden tärkeimmät kilpailijat?  

 Millaiset ovat niiden markkinointistrategiat?  

 Mitä kilpailuetuja EU:n tuottajilla on?  

 Mitä kilpailuetuja organisaatiollanne on?  

 Selittäkää tärkeimmät erot (hinta, laatu jne.), joiden vuoksi tuotteenne on 

kohdemarkkinoilla jo saatavilla olevia muita tuotteita kilpailukykyisempi. 

 Millaisia logistisia haasteita on? 

 Kuvatkaa jakelu- ja vähittäismyyntikanavien rakennetta ja toimintaa: 
tärkeimmät vähittäismyyntiketjut, jakelukanavakohtainen markkinaosuus, 

erikoistuneen kaupan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringkanavan tärkeys. 

                                                 

3 Lisätietoja CN-koodeista on saatavissa seuraavasta osoitteesta: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.h

tm 

Call ID: AGRI-SIMPLE-2018

16 of 62

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm


 
 

 Kun kyseessä ovat kolmannet maat, antakaa tiedot 
tuontiedellytyksistä, kuten voimassa olevista tai suunnitellun toimen 

täytäntöönpanon aikana suunnitelluista tulliesteistä tai tullien 

ulkopuolisista esteistä (esim. terveys- tai kasvinsuojelutoimista) ja kaikista 

muista rajoituksista (esim. väliaikaisista tai muista kielloista). 

Kysyntä: 

 Millainen on nykyinen kuluttajakunta ominaisuuksiltaan, 
väestörakenteeltaan, alueelliselta jakaumaltaan sekä sosiaalisilta ja 

ammatillisilta profiileiltaan? 

 Millainen on suunnitellun toimen tuoteluokan ja yksittäisten tuotteiden 

kulutus henkeä kohti ja kulutuksen kehitys keskipitkällä aikavälillä?  

Jos toimi koskee tietoisuuden lisäämistä: 

 Millainen on nykyinen tietoisuuden taso kuluttajien keskuudessa? 

 Mitä on parannettava ja millaiset ovat haasteet?  

 Millä osa-alueilla tietoisuus on suurempi/pienempi? 

 

Esittäkää aina myös yhteenveto saatavilla olevista markkinatutkimuksia ja/tai 
kuluttajien tietoisuutta koskevista raporteista kohdemarkkinoilla. Viitatkaa 

mahdollisuuksien mukaan julkisesti saatavilla oleviin raportteihin ja antakaa 

lähdeviitteet.  

SWOT-analyysi: 

Esittäkää kunkin kohdemaan SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat). Sen tarkoituksena on helpottaa tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavien strategian ja toimenpiteiden määrittelyä. 

Vahvuuksien ja heikkouksien tulee liittyä ehdotuksentekijään/-tekijöihin ja 

ehdotettuun ohjelmaan, kun taas mahdollisuudet ja uhat liittyvät 

ehdotuksentekijästä/-tekijöistä riippumattomiin kohdemarkkinaympäristön 

tekijöihin. 

 

Lisätiedot: 

Jos samanlaisia toimia toteutetaan parhaillaan tai on hiljattain toteutettu, 

antakaa 

a) samanlaisten toimien nimet, kestot ja kohdemarkkinat, 

b) saavutetut tulokset, jos ne ovat tiedossa ehdotuksen jättöhetkellä, 

c) yhteisvaikutukset muiden toimien kanssa ja ehdotetusta ohjelmasta 

saatava lisäarvo. 

3 jakso: Toimen tavoitteet 

Määritelkää edellisen jakson perusteella toimen tavoitteet konkreettisina ja 
määrällisinä tavoitteina.  

Tavoitteiden olisi oltava SMART-kriteerien mukaiset (täsmällinen, mitattavissa 

oleva, saavutettavissa oleva, tuloskeskeinen ja aikasidonnainen): 

 Täsmällinen: tavoitteiden on oltava täsmällisiä ja yksiselitteisiä. 
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 Mitattavissa oleva: toimen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän 
edistymisen voi mitata ennalta määriteltyjen määrällisten indikaattorien 

perusteella. 

 Saavutettavissa oleva: tavoitteiden on oltava saavutettavissa 

osoitetuilla resursseilla ja suunnitellun toimen keston aikana. 

 Tuloskeskeinen: tavoitteilla mitataan tuloksia eikä toimia. 

 Aikataulusidonnainen: tavoitteilla on oltava selkeä aikataulu ja 
määräaika, johon mennessä ne on saavutettava. 

Tämän oppaan liitteessä III esitettyjen suositusten pitäisi auttaa SMART-

tavoitteiden laatimisessa. Näin varmistetaan myös toimen jälkiarvioinnin ja tässä 

vaiheessa asetettujen tavoitteiden välinen johdonmukaisuus. Toimen 

päätavoitteita (eli täytäntöönpanosäädöksessä ja tämän kohdan 7 jaksossa 
tarkoitettuja vaikutusindikaattoreita) voidaan kuvata enintään kolme.  

Toimilla perustellaan taloudelliseen tuottoon tai tiedolliseen tuottoon perustuva 

investointien taso. Tuottojen on oltava realistisia. Taloudellinen tuotto tulee 

yleensä arvioida ehdotuksentekijän tasolla tai kansallisella tasolla. Hakijan on 

myös yritettävä arvioida EU:n tasolla saatava tuotto ottaen huomioon kampanjan 
vaikutus muihin EU:n tuottajiin. Toimissa, joissa pyritään taloudelliseen tuottoon, 

esimerkiksi EU:n tuotteiden markkinaosuuden kasvuun, tuoton arvo olisi 

arvioitava absoluuttisina rahamäärinä eli euroina. Määrällisissä tavoitteissa olisi 

jälkikäteisarvioinnin tapaan karsittava ulkoiset vaikutukset, jotta toimesta 

suoraan johtuvat vaikutukset voidaan määrittää. Arvioinnissa ei pidä pelkästään 

verrata toisiinsa kampanjaa edeltäviä ja kampanjan jälkeisiä lukuja. Siinä tulee 
esimerkiksi tehdä mukautus markkinoiden kehityssuuntiin, jotka ilmenisivät 

myös ilman toimea. Lisätietoa menetelmistä tällaisten lukujen laskemiseksi on 

saatavilla tämän oppaan liitteessä III. 

Toimissa, joissa pyritään tiedolliseen tuottoon, esimerkiksi tietoisuuden 

lisäämiseen, odotettu vaikutus olisi kvantifioitava niiden ihmisten lukumääränä, 
jotka ovat saaneet uutta tietoa tai muuttaneet mieltään. Niiden ihmisten 

lukumäärä, joihin on tehty tosiasiallinen vaikutus, on vaikutus tietoisuuteen -

indikaattori. Tämän oppaan liitteessä III on lisätietoa metodologisista 

vaatimuksista.  

Toimen tavoitteita määriteltäessä olisi otettava huomioon myös seuraavat seikat: 

 Miten toimen tavoitteet liittyvät asetuksen (EU) N:o 1144/2014 2 ja 3 

artiklassa lueteltuihin menekinedistämisjärjestelmän tavoitteisiin? Ovatko 

tavoitteet vuotuisessa työohjelmassa asetettujen painopisteiden 

mukaiset? 

 Ovatko toimen tavoitteet yhdenmukaisia esitetyn markkina-analyysin 
kanssa? 

 Miten tavoitteet liittyvät seuraavassa jaksossa kuvattuun pääasialliseen 

unionin viestiin? 

 Onko toimella vaikutusta työllisyyteen? Jos on, arvioikaa toimen avulla 

säilytettävien/luotavien työpaikkojen lukumäärä.  

 Ehdotuksessa tulee antaa perusskenaario, jolla toimen vaikutusta voidaan 
arvioida verrattuna skenaarioon, jossa toimea ei toteuteta. 
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 Jos hiljattain on saatu päätökseen samankaltaisia toimia, miten 
ehdotuksen tavoitteet liittyvät aiempien toimien tuloksiin?  

4 jakso: Toimen strategia 

Kuvailkaa 2 jaksossa esitetyn markkina-analyysin perusteella, miten toimen 

tavoitteisiin pyritään. Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin strategianne valinnan 

perustelemiseksi suunnitellun toimen tavoitteiden kannalta: 

 Luetelkaa toimen kohderyhmät ja kuvailkaa niitä. Miten strategia 
räätälöidään kullekin niistä ja miten ne saavutetaan toimen eri 

toimenpiteiden ja kanavien avulla? Erottakaa toisistaan kauppa- ja 

kuluttajatoiminta. 

 Miten tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet valitaan? 

 Jos toimien tavoitteena on taloudellinen tuotto, mistä kasvu saadaan – 
kulutuksen yleisestä kasvusta vai muiden vastaavien tuotteiden 

syrjäyttämisestä? Jos toimen kohteena on useampi kuin yksi maa, miten 

strategiaa mukautetaan eri kohdemarkkinoiden mukaan? 

 Täydentääkö toimi muita yksityisiä tai julkisia toimenpiteitä, joita 

ehdotuksentekijä(t) tai muut sidosryhmät toteuttavat kohdemarkkinoilla? 
Miten varmistetaan synergia näiden toimenpiteiden kanssa? 

 Jos toimessa edistetään jonkin järjestelmän menekkiä tai tiedotetaan 

siitä, kuvataanko järjestelmää jonkin tuotteen avulla? Miten?  

 Kuvailkaa suunnitellun viestinnän rakennetta ja perustelkaa se. 

Korostakaa luovia näkökulmia. 

 Millaisia avainviestejä käytetään? Kuvailkaa viestien suunniteltu sisältö, 
muoto ja lähde. 

Hakijoiden on ehdotettava yhtä pääviestiä. Lisäksi hakijat voivat ehdottaa yhtä 

tai useampaa toissijaista viestiä. Pääviestin on oltava unionin viesti (katso 

jäljempänä). 

Erityiset viestit (vapaaehtoinen)  

1. Mainitaanko viesteissä tuotteiden alkuperä ja miten se mainitaan (ks. 

asetuksen (EU) 2015/1831 2–4 artiklassa määritellyt alkuperän mainitsemista 

koskevat säännöt sekä avustussopimuksen 18 a artikla)?  

2. Aiotteko mainita tuotemerkkejä (ks. asetuksen (EU) 2015/1831 6, 7 ja 8 

artiklassa luetellut edellytykset, jotka koskevat tuotemerkkien 
menekinedistämistä, sekä avustussopimuksen 18 a artikla)? Montako 

tuotemerkkiä mainitaan? 

- Asetuksen (EU) 2015/1831 5 artiklan 4 kohdan a alakohdan 

mukaisesti: perustelkaa, miksi tuotemerkkien esittäminen on tarpeen 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja millä tavoin se ei heikennä pääasiallista 
unionin viestiä. 

- Jos esitetään alle 5 tuotemerkkiä, esittäkää sille perustelut seuraavien 

vaatimusten osalta:  

a) toimen aiheena olevaan tuotteeseen tai järjestelmään liittyviä 

tuotemerkkejä on vähemmän ehdotuksentekijän 

alkuperäjäsenvaltiossa; 
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b) asianmukaisesti perustelluista syistä ei ole ollut mahdollista 
järjestää useita tuotteita tai useita maita käsittävää toimea, 

johon olisi voitu asettaa esille useampia tuotemerkkejä. 

Tällöin hakijoiden on esitettävä asianmukaiset perustelut ja 

tiedot, mukaan lukien luettelo muista ehdotuksentekijöistä, 

joihin kyseinen ehdotuksentekijä on ottanut yhteyttä ja 

ehdottanut, että ne perustaisivat yhdessä laajemman useita 
tuotteita tai useita maita käsittävän ohjelman, sekä syyt, 

joiden vuoksi tällaista toimea ei ehdotettu. 

Sisämarkkinoille suunnatuissa ehdotuksissa, joissa välitetään viestiä 

asianmukaisista ravitsemustottumuksista tai vastuullisesta alkoholinkäytöstä, 

osoitetaan ehdotetun ohjelman ja sen viestien vastaavan kansanterveyden alan 
asiaankuuluvia kansallisia sääntöjä jäsenvaltiossa, jossa ohjelma toteutetaan. 

Perustelujen on sisällettävä viitteitä tai asiakirjoja väitteiden tueksi (katso myös 

1.3.7 jakso). 

 

 

5 jakso: Ohjelman Euroopan unionin ulottuvuus 

Jokaisella ohjelmalla on oltava unionin ulottuvuus sekä sen viestien sisällön 

että vaikutuksen osalta. Vaikutus tulee määrittää mahdollisimman tarkoin. 

 

Katsokaa viestiä koskevien vaatimusten yksityiskohtaiset selvitykset asiakirjasta 

usein esitetyistä kysymyksistä, jonka saa osoitteesta 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html 

Kuvailkaa tässä jaksossa toimesta saatavaa lisäarvoa koko EU:n tasolla eli miksi 

yhteisrahoitus on perusteltu. Miten ja missä määrin EU:n muut tuottajat 

hyötyvät toimesta? 

Millainen on toimen EU:n ulottuvuus seuraavien osalta:  

 tiedon tarjoaminen eurooppalaisista tuotantonormeista, eurooppalaisten 

elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta sekä eurooppalaisista 

ruokavaliotottumuksista ja eurooppalaisesta ruokakulttuurista  

 tietoisuuden lisääminen eurooppalaisista tuotteista ja tunnuksista suuren 

yleisön ja kaupallisten yritysten keskuudessa  

 synergian luominen organisaatioiden välille useammassa kuin yhdessä 

jäsenvaltiossa 

 eurooppalaisia tuotteita koskevan mielikuvan edistäminen kansainvälisillä 

markkinoilla 

 mahdollinen vaikutus kohderyhmiin 

 maantieteellinen kattavuus 

 toimien kestävyys talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta. 

Hakijan/hakijoiden tulee analysoida kyseisen ehdotuksen EU:n ulottuvuus, ei 

kopioida sitä oikeusperustasta tai ehdotuspyynnöstä. Ehdotusten ei odoteta 

kattavan kaikkia maatalouden tuotantomenetelmien tekijöitä ja erityispiirteitä 
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eikä Euroopan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ominaisuuksia. Niissä 
voidaan keskittyä yhteen tai useampaan näistä tekijöistä. 

 

6 jakso: Toimenpiteiden kuvaus ja analyysi budjettitilanteesta 

Esittäkää lyhyt kuvaus toimenpiteistä sekä yksityiskohtainen analyysi niihin 

liittyvästä talousarviosta. Arvioidut kustannukset olisi ilmoitettava tuotosten 

tasolla. Suunniteltu toiminta on ryhmiteltävä työkokonaisuuksiin. Yksi 
työkokonaisuus sisältää yksityiskohtaisen budjetin yhden pääkohdan kattamat 

kaikki toimenpiteet ja tuotokset, esim. hankkeen koordinoinnin, tapahtumat ja 

arvioinnin. 

Hankkeen koordinointi ja hankkeen arviointi kuvataan erillisissä 

yksilöidyissä työkokonaisuuksissa. 

 

Tuotos on toimenpiteen fyysinen tuotos, esimerkiksi seminaari, esite, 
myyntipaikoissa toteutettu toimi jne. Päätettäessä toimenpiteiden ja budjetin 

esittämisen yksityiskohtaisuudesta tietyn toimenpiteen osalta olisi vastattava 

seuraaviin kysymyksiin: kuka, mitä, milloin, missä, miksi? 

Esimerkiksi seminaarien osalta yksityiskohtaisuuden taso on vähintään 

seminaarikohtainen kokonaiskustannus. Jos toimen ensimmäisenä 
toteutusvuonna järjestetään useita seminaareja, on tärkeää määritellä, miksi 

kyseinen toimenpide on suunniteltu (linkki sen tavoitteisiin), kohderyhmä(t), 

tapahtumien ajankohdat, paikkakunnat ja pitopaikat, osallistujien lukumäärä, 

odotettu tulos jne.  

Jos eri toimenpiteillä on eri kohderyhmät, myös se tulee mainita. 

Mediakampanjoiden osalta on annettava tiedot mainosten tuotantoon ja jakeluun 

(mediaostot, mukaan lukien vuosialennukset) osoitetusta kokonaisbudjetista ja 

kampanjan ajoituksesta. Julkaisujen ja televisioasemien nimiä ei tarvitse mainita. 

Kampanjan laajuuden osoittamiseksi olisi kuitenkin mainittava kattavuuden, 

saavutettavuuden, toistumistiheyden ja tavoitettujen kohderyhmien bruttopeiton 

(Gross Rating Points) kaltaiset tiedot. 

Hakijan on myös ilmoitettava yksittäisten toimenpiteiden toteuttajat: 

toimeenpanija, alihankkija ilman voittomarginaalia, muut alihankkijat tai 

ehdotuksentekijä (jos ehdotuksentekijöitä on useita, ilmoitettava minkä 

toimenpiteen toteutuksesta kukin näistä vastaa).  

Budjettianalyysin on oltava riittävän yksityiskohtainen (jokaisen tuotoksen 
yksikkökustannus). 

Mallipohjaa toimenpiteiden kuvausta ja budjetin perustelemista varten pitäisi 

käyttää kaikissa työkokonaisuuksissa, jotka on määrä toteuttaa. 
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Esimerkkejä: 

Työkokonaisuus 1. Hankkeen koordinointi 

Aikajana VUOSI 1 VUOSI 2 VUOSI 3 

Toimenpiteiden 
kuvaus 

Yksityiskohtainen kuvaus suoritetuista hankkeen 
koordinointitoimista 

Tuotokset 

1 vuosikertomus 

3 konsortion kokousta 

10 alihankkijakokousta 

1 vuosikertomus 

3 konsortion kokousta 

10 alihankkijakokousta 

1 

vuosikertomus 

3 konsortion 

kokousta 

10 
alihankkijako-

kousta 

Budjettianalyysi 

hankekoordinaattorin 

100 henkilötyöpäivää 
(300 euroa/päivä) 

hankekoordinaattorin 

100 henkilötyöpäivää 
(300 euroa/päivä) 

Hankekoordi-
naattorin 100 

henkilötyö-
päivää (300 

euroa/päivä) 

 
 

 
 

Työkokonaisuu-
den välisumma 

Vastaa yksityiskohtaisen budjetin määrää. 

Täytäntöönpano Ehdotuksentekijä X 

  

Työkokonaisuus 2. PR-suhteet 

Kohderyhmät Ilmoittakaa PR-toimien kohderyhmät 

Aikajana VUOSI 1 VUOSI 2 VUOSI 3 

Toimenpiteiden 
kuvaus 

Yksityiskohtainen kuvaus toteutettavasta PR-työstä 

Tuotokset 

- 1 lehdistötilaisu

us, 1 toimittajille 
jaettava 

tietopaketti, 
2 tiedotetta, 1 

raportti 

mediaseuranta-

- 2 toimittajille 

jaettavaa 
tietopakettia, 

2 raporttia 
mediaseuranta-

aineistosta (18. ja 

24. kuukausi) 

- 2 tiedotetta, 

2 raporttia 
mediaseuranta-

aineistosta (30. ja 
36. kuukausi) 
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aineistosta 

koskeva 
(12. kuukausi) 

 

 

Budjettianalyysi Lehdistötilaisuus 30 toimittajalle: 5 000 euroa. 

 

2 lehdistötiedotteen laatiminen ja jakelu, seuranta 
tiedotusvälineissä: 1 000 euroa. 

 

Jatkuva lehdistötyö: 50 henkilötyöpäivää, xxx 
euroa/henkilötyöpäivä   

 … 

Työkokonaisuuden 
välisumma 

Pitäisi vastata yksityiskohtaisen budjetin määrää. 

Täytäntöönpano Toimeenpanija X tai ehdotuksentekijä Y 

 
Työkokonaisuus 6. Tapahtuma 

Kohderyhmät Ilmoittakaa tapahtumien kohderyhmät 

Aikajana VUOSI 1 VUOSI 2 VUOSI 3 

Toimenpiteen kuvaus 
Kuvaile järjestettävä opintomatka yksityiskohtaisesti 

Tuotokset 

1 Matkakertomus 

ja 
osallistujaluettelo

t (10. kuukausi) 

1 Matkakertomus ja 

osallistujaluettelot 
(20. kuukausi) 

1 Matkakertomus ja 

osallistujaluettelot 
(28. kuukausi) 

Budjettianalyysi 

Lennot ja 
majoitus 10 

toimittajalle/blog
gaajalle 

Tulkkaus- ja 

käännöspalvelut 
Isännöintipalvelu

t 
Ehdotuksentekijä 

A – 5 
henkilötyöpäivää 

Lennot ja majoitus 

10 
toimittajalle/blogga

ajalle 
Tulkkaus- ja 

käännöspalvelut 
Isännöintipalvelut 

Ehdotuksentekijä A 

– 5 
henkilötyöpäivää 

Lennot ja majoitus 

10 
toimittajalle/blogga

ajalle 
Tulkkaus- ja 

käännöspalvelut 
Isännöintipalvelut 

Ehdotuksentekijä A 

– 5 
henkilötyöpäivää  

Työkokonaisuuden 

välisumma 
Pitäisi vastata yksityiskohtaisen budjetin määrää 

Täytäntöönpano Toimeenpanija X TAI ehdotuksentekijä Y 

 

 

On syytä huomata, että ehdotukseen on liitettävä toimen 
työkokonaisuuskohtainen kokonaistalousarvio (”Yksityiskohtainen budjetti”) 
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saataville asetettua mallipohjaa käyttäen. Lisätietoa tästä budjetin mallipohjasta: 
ks. tämän oppaan kohta 1.3.7. 

Jos ehdotus kohdistuu useampaan kuin yhteen kohdemaahan, on esitettävä 

myös arvioitu budjetti kohdemaittain: 

Budjetin yhteenveto kohdemaata kohti 

Kohdemaa: A Yhteensä euroina 

Kohdemaa: B Yhteensä euroina 

 

 

7 jakso: Tulosten mittaus 

Kuvailkaa tässä jaksossa yksityiskohtaisesti toimen tavoitteiden saavuttamisen 

mittaamisessa käytettävää menetelmää. Täsmentäkää, milloin yksittäiset 

arvioinnit tehdään (esim. toimen kukin vuoden lopussa, toimen päättyessä). 

Yksityiskohtaista tietoa tulee antaa tutkimuksen otoksen koosta, otoksen koon 

valintaperusteista ja perusskenaarion laatimisesta taloudellista tuottoa 
laskettaessa. 

Tämän oppaan liitteessä III annetaan esimerkkejä menetelmistä, joita voidaan 

käyttää yleisen tietämyksen väitetyn lisääntymisen ja taloudellisten 

vaikutusindikaattorien mittaamiseksi. Niiden mittaamiseksi voidaan käyttää myös 

muita menetelmiä. Ehdotettujen menetelmien tarkoituksena on asettaa 

arvioinneille vähimmäislaatu sekä suhteuttaa toisiinsa arvioinnit ja eri toimille 
asetetut tavoitteet. 

Laatikaa luettelo tulos- ja vaikutusindikaattoreista: voitte käyttää komission 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 22 artiklassa ja liitteessä I mainittuja 

indikaattoreita. Voitte käyttää myös samankaltaisia indikaattoreita, jos ne 

soveltuvat paremmin ja niiden käyttö voidaan perustella. 

Tulosindikaattorien on liityttävä suunniteltuihin työkokonaisuuksiin ja tuotoksiin. 

Vaikutusindikaattorien on liityttävä tiiviisti toimen tavoitteisiin. Kussakin 

ohjelmaehdotuksessa tulee olla vähintään euromääräisenä ilmaistu 

vaikutusindikaattori, josta käyvät ilmi edistystoimen kohteena olleiden tuotteiden 

myynnissä tai viennissä tapahtuneet muutokset, tai tarvittaessa muutokset 
kuluttajien tietoisuudessa tai unionin laatujärjestelmien tunnistamisessa. 

Toimen tulosten arvioinnissa ei pidä tarkastella vain toimen moitteetonta 

toteutusta. Vaikka toimi olisi toteutettu suunnitelman mukaisesti, sen vaikutus 

voi silti olla vähäinen. Esimerkiksi se, että myyntipaikoissa järjestettyjen 

maistelutilaisuuksien aikana on jaettu kävijöille 10 000 esitettä, osoittaa että 

toimenpide on toteutettu ehdotuksen mukaisesti. Se ei kuitenkaan ole todiste 
toimen tavoitteiden saavuttamisesta, sillä tavoitteiden saavuttaminen on 

yhteydessä tietoisuudessa tapahtuneeseen muutokseen tai myynnin kasvuun. 

Jaettujen esitteiden lukumäärä on tuotosindikaattori. 

Tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattorien suhdetta voidaan kuvata seuraavasti: 
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Esittäkää yhteenveto tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreista seuraavan 
taulukon esimerkin mukaisesti: 
Indikaattorityyppi Indikaattori Määrä 

Tuotos  Esitettyjen televisiomainosten 

lukumäärä suunniteltujen toimien 
täytäntöönpanon toisen vuoden 

loppuun mennessä 

50 

Tulos Televisiomainoksilla luotujen 
näkyvyyksien lukumäärä 

joulukuuhun 2019 mennessä 

20 000 000 

Vaikutus Tietämyksen muutokset – Niiden 
ihmisten lukumäärä, jotka on 

tosiasiallisesti saavutettu tai jotka 
ovat tosiasiallisesti muuttaneet 

mielipidettään 

2 000 000 

 

8 jakso: Toimen organisaatio- ja hallintorakenne 

8.1 Toimintakapasiteetti ja rahoituskapasiteetti 

Hakijan on tässä jaksossa osoitettava toimen toteuttamiseksi tarvittava 

ammatillinen osaaminen ja pätevyys.  

Todisteena on esitettävä seuraavat tiedot: 

 Hakijan sellaisen henkilöstön yleiset profiilit (pätevyys ja kokemus), joka 

on ensisijaisesti vastuussa ehdotetun toimen hallinnoinnista ja 
täytäntöönpanosta, muun muassa heille täytäntöönpanon aikana 

suunniteltu tehtävä. Europass-muotoinen ansioluettelo (ks. 

ehdotuspyynnön 8.2 kohta) joko liitetään tähän jaksoon tai toimitetaan 

liitteessä ”Lisätiedot”. 
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 Ehdotuksentekijän/ehdotuksentekijöiden toimintakertomus tai kuvaus 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu yhteisrahoituskelpoisiin toiminta-

alueisiin liittyen. 

Jos hakija suunnittelee panevansa itse täytäntöön tiettyjä ehdotuksen osia, on 

esitettävä todisteet siitä, että hakijalla on vähintään kolmen vuoden kokemus 

samanlaisten tiedotus- ja menekinedistämistoimien toteuttamisesta. 

Kerro, miten toimi rahoitetaan. Hakijan on mainittava taloudellista 
elinkelpoisuutta koskevan tarkistuksen (self-check)

4
 tulokset ja kommentoitava 

niitä. Jos tulos on "weak" (heikko), selittäkää, miten rahoitusta aiotaan hankkia 

(ennakkorahoituksen lisäksi) esimerkiksi omien varojen tai pankkilainan turvin. 

Ilmoittakaa myös, jos ennakoitavissa on rahoitusta organisaation jäseniltä. 

Ilmoittakaa tarvittaessa samaa toimea tai toimen osaa tai toimintaanne 

(toiminta-avustus) varten kahden edellisen varainhoitovuoden aikana saadut (tai 
haetut) unionin rahoituksen lähteet ja määrät. 

Jos aiotte tehdä tässä ehdotuspyynnössä useita hakemuksia, jotka voidaan 

panna täytäntöön yhtä aikaa, antakaa myös tietoa siitä, miten täytäntöönpano 

voidaan varmistaa, jos useampi kuin yksi hakemus hyväksytään rahoitettavaksi. 

Antakaa tietoa erityisesti seuraavista: 

a) Toimintakapasiteetti: Miten aiotte varmistaa riittävän 

toimintakapasiteetin ja henkilöstön ehdotettujen toimien tavoitteiden 

saavuttamiseksi? 

b) Rahoituskapasiteetti: Selittäkää, miten aiotte varmistaa moitteettoman 

varainhoidon ja asianmukaisen maksuvalmiuden, jotta samaan aikaan 
toteutettavien hankkeiden maksuvelvoitteet toimeenpanijoille voidaan täyttää? 

Kertokaa myös määritetyistä riskeistä ja vastauksistanne niihin ja 

riskinhallintatyökaluista. 

 

8.2 Projektinhallinta, laadunvalvonta ja riskinhallinta 

On annettava seuraavat tiedot:  

 Kuvailkaa, miten varmistetaan toimen täytäntöönpano aikataulussa ja 

talousarviota noudattaen, sekä tavoitteiden saavuttaminen. 

 Jos hakijoita on useita, kuvailkaa niiden vastuualueet konsortiossa. 

 Kuvailkaa hinta-laatusuhteeltaan parhaiden toimeenpanijoiden 

valintamenettely ilman, että syntyy eturistiriitoja. Antakaa samat tiedot 
arvioinnista vastaavista riippumattomista elimistä. 

 Millaisia laadunvalvontamekanismeja sovelletaan? Jos toimeenpanija ei 

toimi riittävän tehokkaasti, miten ehdotuksentekijä varmistaa, että toimi 

toteutetaan suunnitellun mukaisesti? 

 Kuvailkaa käyttöönotettavaa riskinhallintamenetelmää: Millaisia riskejä 
toimen toteuttamiseen liittyy (esim. kohteena oleviin kolmansiin maihin 

liittyvät tietyt epävarmuustekijät tai rajoitukset markkinoilla)? Erittele 

riskit niiden tyypin mukaan, esimerkiksi taloudelliset, poliittiset ja 

                                                 

4
 Ks. 1.3.5 kohdan 1 jakso. 
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markkinoihin liittyvät riskit. Miten riskeihin suhtaudutaan, millaisia niitä 
vähentäviä toimenpiteitä toteutetaan? Mikä on riskien mahdollinen 

vaikutus ja niiden todennäköisyys? Luokittele riskit niiden 

todennäköisyyden ja vaikutuksen (suuri, kohtalainen, vähäinen) mukaan. 
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9 jakso: Lisätiedot 

Antakaa hankkeen aikataulu ja asianmukaisiksi katsomanne lisätiedot. 

 

1.3.7. Hakemuksen liitteet 

Jotta hakemus olisi täydellinen, seuraavat liitteet tulee ladata: 

 

Liitteen otsikko Mallipohja5 Kielivaatimus 

Tiedot oikeussubjektista Ei 

Voidaan esittää jollakin EU:n virallisista 
kielistä. 

Mukana olisi mieluiten oltava 

englanninkielinen käännös tai ainakin 
englanninkielinen yhteenveto toimitetuista 

asiakirjoista.  

Tiedot edustavuudesta 
Kyllä 

(Liite IV) 

Voidaan esittää jollakin EU:n virallisista 
kielistä, ja mukana olisi mieluiten oltava 

englanninkielinen käännös. 

Tiedot taloudellisesta 
valmiudesta  

Osittainen 

(Liite V) 

Voidaan esittää jollakin EU:n virallisista 
kielistä, ei tarvitse kääntää. 

Tarkastuskertomus 

ehdotuksentekijöistä, jotka 
hakevat yli 750 000 euron 

avustusta 

Ei 

Voidaan esittää jollakin EU:n virallisista 

kielistä, ei tarvitse kääntää. 

B-osan teksti englanniksi 
Kyllä 

(Liite II) 

Englanniksi 

Yksityiskohtainen budjetti 
Kyllä 

(Liite VI) 

Voidaan esittää jollakin EU:n virallisista 

kielistä, ei tarvitse kääntää. 

Lisätiedot Ei 
Voidaan esittää jollakin EU:n virallisista 

kielistä, ei tarvitse kääntää. 

                                                 

5 Mallipohjat ovat tämän oppaan liitteenä. 
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Mallipohjat B-osaa ja liitteitä varten ovat saatavilla ehdotusten 
sähköisen jättämispalvelun kautta. Kun hakija on täyttänyt tarvittavat 

tiedot hakulomakkeen A-osaan, hän voi ladata koneelleen kaikki 

mallipohjat sisältävän zip-tiedoston. 

 

 

 

Liitteet V ja VI ovat sellaisessa muodossa, että niihin voi kirjoittaa dataa. 

Tällaisia asiakirjoja ei voi niiden muodon (XFA) takia ladata suoraan IT-
järjestelmään. Ainoastaan muotoilemattomat ("flat") PDF-tiedostot hyväksytään 

(ei dynaamisia PDF-tiedostoja). Tulostakaa ja skannatkaa asiakirja PDF-

muodossa tai tulostakaa se virtuaalisella tulostimella. 

On äärimmäisen tärkeää, että lataatte pyydetyn asiakirjan vastaavan otsikon alle 

oikeassa muodossa (PDF). Tässä vaiheessa tehdyt virheet voivat johtaa 
siihen, että ehdotus jää puutteelliseksi, ja vaarantaa koko hakemuksen. 

Sen vuoksi tarkistakaa vielä kerran ennen hakumenettelyn päättämistä 

tai uloskirjautumista, että kaikki liitteet ovat pdf-muodossa ja että 

asiakirjojen sisällöt vastaavat ehdotusten sähköisen jättämispalvelun 

otsikoita.  

Olette vastuussa siitä, että sovellukseen ladataan oikeat asiakirjat.  
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Huomatkaa, että kunkin vaaditun liitteen osalta voidaan ladata 
ainoastaan yksi pdf-asiakirja. 

Sen vuoksi hakijan on eräiden liitteiden osalta (kuten tiedot 

oikeussubjektista, taloudellinen valmius, tarkastuskertomukset), tulostettava 

asiakirjat ja skannattava ne yhdeksi asiakirjaksi. 

Tämä koskee myös toimia, joissa on useita hakijoita. Kaikkia hakijoita 

koskevat tiedot on koottava yhteen niin, että jokaista liitettä varten on 

vain yksi asiakirja. 

Tiedot oikeussubjektista 

Hakijan/hakijoiden avustuskelpoisuuden arvioimiseksi pyydetään seuraavia 

asiakirjoja: 

 yksityinen elin: ote virallisesta lehdestä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai 
ote kauppa- tai yhteisörekisteristä 

 julkinen elin: jäljennös kyseisestä julkisesta elimestä tehdystä 

päätöslauselmasta tai päätöksestä tai muusta julkisoikeudellisesta 

yhteisöstä tehdystä virallisesta asiakirjasta 

 elin, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä: asiakirjat, joilla todistetaan, että 
niiden edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden 

puolesta.  

Tiedot edustavuudesta 

Hakijan edustavuuden arvioimiseksi asianomaiset mallipohjat on täytettävä ja 

toimitettava ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa oikean otsikon alla. 

Mallipohja on edellä kuvatussa zip-tiedostossa. 

Tiedot taloudellisesta valmiudesta – ei vaadita julkisilta elimiltä 

Todistusasiakirjoja, jotka on liitettävä verkkohakemukseen, jotta taloudellinen 

elinkelpoisuus voidaan arvioida, ovat muun muassa seuraavat: 

 tilinpäätös (ml. tase ja tuloslaskelma) viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 

(hiljattain perustettujen elinten on toimitettava tilinpäätöksen sijaan 
liiketoimintasuunnitelma) 

 esitäytetty taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake, jossa esitetään 

yhteenveto taloudellisen elinkelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavista 

tiedoista. Pdf-tiedosto on edellä mainitussa zip-tiedostossa. 

o Tilikauden alkamis- ja päättymispäivä: kalenterivuoden 
ensimmäinen ja viimeinen päivä, mutta joissakin 

tapauksissa/maissa tilivuosi ei vastaa kalenterivuotta – silloin 

asiasta tulee ilmoittaa. 

o Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. 

o Perustamispäivämäärällä tarkoitetaan päivää, jona 
ehdotuksentekijä on rekisteröity. 

 

Tilintarkastuskertomus 

Jos jokin koordinaattori tai muu hakija hakee EU:lta rahoitusta yli 750 000:ta 

euroa (hakijakohtainen kynnys), on toimitettava hyväksytyn ulkopuolisen 

Call ID: AGRI-SIMPLE-2018

30 of 62



 
 

tarkastajan laatima tarkastustodistus viimeisimmältä tilikaudelta, jolta tilit ovat 
käytettävissä. Tätä sääntöä ei sovelleta julkisiin elimiin. 

B-osan teksti englanniksi 

Jotta teknistä arviointiapua antavien riippumattomien asiantuntijoiden olisi 

helpompi tarkastella ehdotuksia, muulla EU:n virallisella kielellä kuin englanniksi 

kirjoitetusta teknisestä osasta olisi hyvä liittää mukaan englanninkielinen 

käännös. 

Yksityiskohtainen budjetti 

Kuten B-osan 6 jaksossa kuvataan, taulukko, jossa esitetään toimintoperusteinen 

budjetti, on ladattava erikseen. Pdf-muotoinen mallipohja on edellä kuvatussa 

zip-tiedostossa. Toimenpiteiden kokonaiskustannusten on vastattava 6 jaksossa 

annettua kuvausta. 

Taulukkoa täytettäessä olisi otettava huomioon seuraavat seikat: 

 Kohta "1. Hankkeen koordinointi" sisältää koordinoinnin 

jäsenvaltion/jäsenvaltioiden tai viraston kanssa sekä hakijoiden ja 

toimeenpanijoiden ja muiden alihankkijoiden välillä. Keskeisiä tehtäviä ei 

saa siirtää alihankkijan tai toisen tuensaajan tehtäväksi (ks. kohta 1.3.3). 
Tässä työkokonaisuudessa katetaan ainoastaan ehdotuksentekijän/-

tekijöiden kustannukset. Alihankkijoiden kustannukset sisällytetään 

yksittäisten toimien kustannuksiin. 

 Kohta "Jatkuvat PR-toimet" voi pitää sisällään seuraavia: bloggaajien 

kanssa tehtävä työ, yhteystietoluetteloiden laatiminen toimittajista ja 

bloggaajista, lehdistötiedotteiden laatiminen ja julkaiseminen, tietosivut, 
haastattelujen järjestäminen, advertoriaalien laatiminen ja kustannukset, 

tiedotteiden laatiminen ja lähettäminen kohderyhmille, mediaseuranta-

aineiston analysoiminen jne. 

 Lehdistötapahtumia ovat muun muassa lehdistötilaisuudet ja muut 

lehdistölle suunnatut tapahtumat; mukaan on luettava kaikki 
kustannukset: valmisteluun liittyvät henkilöstökustannukset, tilan vuokra 

ja koristelu, tarjoilut, kutsut. 

 Verkkomainonta on merkittävä kohtaan "5. Mainonta" eikä kohtaan "4. 

Verkkosivusto, sosiaalinen media". 

 Kohdassa "5. Mainonta" ilmaisu "Painotuotteet" ei tarkoita advertoriaaleja 
– jotka on merkittävä kohtaan PR-suhteet, ks. edellä – vaan ilmoituksia 

viikko- ja päivälehdissä. 

 Kohta "Televisio" kattaa televisio-ohjelmien sponsoroinnin; kohderyhmät 

ja bruttopeitto (GRP) on täsmennettävä. 

 Ilmaisulla "Ulkomainonta, mainonta elokuvateattereissa" tarkoitetaan 
mainostauluja, julisteita, mainostusta linja-auto-/raitiovaunupysäkeillä 

jne. Myyntipaikalla tapahtuva mainostus on merkittävä otsikon 

"Menekinedistäminen myyntipaikalla" alle. 

 Ilmaisu "Tapahtumien sponsorointi" tarkoittaa kuin muita toimeen 

kuuluvia tapahtumia. 

 Kohtaan "Maistelupäivät" merkitään kaikki kustannukset: henkilöstö, tilan 
vuokra, väliaikaistiski, tuotemaistiaiset jne. Tuotemaistiaisten 

kustannusten osalta on perusteltava päiväkohtainen määrä: 
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yksikkökustannusten on vastattava tuotanto- ja kuljetuskustannuksia eikä 
kyseisten tuotteiden vähittäismyyntihintoja. 

 Kohdassa "9. Muut toimet" voidaan mainita kaikki muut ehdotukseen 

liittyvät toimet, joita ei ole mainittu muissa kohdissa. 

Lisätietoja koskeva liite 

Tätä liitettä voidaan käyttää kansallisten laatujärjestelmien tunnustamista, 

asianmukaisia ravitsemustottumuksia ja vastuullista alkoholinkäyttöä koskevien 
tietojen ja tausta-asiakirjojen antamiseen (katso ehdotuspyynnön 6.2 jaksossa 

luetellut ehdot). 

1.4. HAKEMUKSEN VIIMEISTELY 

1.4.1. Hakemuksen toimittamiselle asetettu määräaika 

Hakemuksen toimittamisen määräaika mainitaan yhden jäsenvaltion 
ohjelmia koskevassa ehdotuspyynnössä. 

Ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa ehdotus voidaan korvata tai 

ehdotusta voidaan päivittää milloin tahansa.  

Ehdotuksen voi jättää (päivittää/muuttaa) useita kertoja ennen 

ehdotuksen määräajan umpeutumista.  

Ehdotusta voi tarkastella ja/tai muuttaa osallistujaportaalissa My 

Proposals -sivulla. Jos ehdotusten jättämisen määräaika ei ole vielä 

umpeutunut, uusi versio korvaa aina edellisen version. 

Kun ehdotusten jättämisen määräaika on umpeutunut, muutoksia tai lisäyksiä ei 

voi enää tehdä. 

On erittäin tärkeää, ettei hakija jätä ehdotustaan vasta määräajan 
viimeisenä päivänä, koska silloin lisääntyy merkittävästi riski siitä, että 

ehdotuksen jättäminen estyy viime hetken ongelmien vuoksi.  

Kun ehdotus esitetään ehdotusten sähköisessä jättämispalvelussa, sille tehdään 

perustarkistukset: ehdotuksen täydellisyys, datan sisäinen johdonmukaisuus, 

virustartunta, tiedostotyypit, kokorajoitukset jne. 

Jos ehdotusta ei jätetä määräajassa, järjestelmä ei ota sitä huomioon eikä sitä 

katsota jätetyksi. 

Älkää lähettäkö ehdotustanne postilla tai sähköpostilla Chafeaan, koska 

ainoastaan ehdotusten sähköiseen jättämispalveluun jätetyt ehdotukset 

otetaan huomioon. 

 

1.4.2. Vastaanottoilmoitus 

Hakemuksen jättöpäivä ja -kellonaika kirjautuvat automaattisesti, ja 

koordinaattorille lähetetään sähköpostilla vastaanottoilmoitus.  

Jos sähköpostilla ei tule vastaanottoilmoitusta, se tarkoittaa että 

ehdotusta EI ole jätetty.  
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1.4.3. Valituksen tekeminen  

Jos katsotte, että ehdotuksen jättäminen epäonnistui ehdotusten sähköisen 

jättämispalvelun virheestä, tehkää välittömästi valitus osallistujaportaalin 

tukipalvelun kautta. Antakaa selvitys olosuhteista ja liittäkää jäljennös 

ehdotuksesta. Jos valitus koskee muita ehdotuksen jättämiseen liittyvä seikkoja, 

valituksen tekomenetelmästä on tietoja sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän 

kautta saamissanne tiedoissa (ks. osallistujaportaalin My Area -osio).  
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2. ARVIOINTI JA TULOKSET 

Kaikki ehdotukset, jotka Chafea saa ehdotusten sähköisen jättämispalvelun 

kautta, käyvät läpi monitasoisen prosessin, jossa arvioidaan ehdotuksessa 

mainitut perusteluokat: tukikelpoisuus-, poissulkemis-, karsinta- ja 

myöntämisperusteet.  

Ehdotukset arvioidaan ehdottoman luottamuksellisesti.  

Chafea ottaa yhteyttä hakijaan vasta kun jätetty ehdotus on arvioitu lukuun 
ottamatta seuraavia tilanteita: 

 sen on otettava yhteyttä hakijaan esimerkiksi avustuskelpoisuutta 

koskevien seikkojen tarkentamiseksi tai sellaisten lisätietojen 

pyytämiseksi, jotka koskevat ehdotuksen muita osia EU:n 

varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen säännösten mukaisissa 
rajoissa (tarkennuksia voidaan pyytää, jotta saataisiin parempi käsitys 

jätettyjen ehdotusten tai todistusasiakirjojen tietyistä kohdista; 

tarkennusten myötä ehdotus ei kuitenkaan saa muuttua merkittävästi)  

 hakija on tehnyt ehdotusten jättämismenettelyä koskevan valituksen (ks. 

kohta 1.4.3). 

 

2.1. Arviointiprosessi pähkinäkuoressa  

Kaikki perusteet ja pakolliset todistusasiakirjat mainitaan yhden jäsenvaltion 

ohjelmia koskevassa ehdotuspyynnössä. Tutustukaa perusteisiin huolellisesti. Jos 

ehdotus ei ole jonkin perusteen mukainen, se hylätään asianomaisessa 

arviointivaiheessa. Myöntämisperusteista on lisätietoa liitteessä VII. 

 

2.2. Tulokset  

Kaikki avustuskelpoiset ehdotukset pannaan arvioinnin jälkeen niiden saamien 

pistemäärien mukaiseen järjestykseen. Yhteisrahoitusta voidaan myöntää vain 

kaikki kynnykset ylittäneille ehdotuksille. Parhaille sijoille päässyt ehdotus tai 
päässeet ehdotukset saavat yhteisrahoitusta käytettävissä olevien määrärahojen 

mukaisesti. 

Ehdotuksista laaditaan myös erillinen paremmuusjärjestykseen perustuva 

luettelo jokaisen asianomaisessa ehdotuspyynnössä luetellun ensisijaisen aiheen 

mukaan.  

Ehdotuksista laaditaan myös varallaololuettelo siltä varalta, että vuoden aikana 

tulee saataville lisämäärärahoja.  
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LIITTEET 

Liite I: Hakulomake – A-osa (huomautuksilla varustettu versio) 

Liite II: Hakulomake – B-osa (malli)  

Liite III: Ehdotuksia menetelmiksi, joilla tuotto lasketaan jälkikäteen 

Liite IV: Tiedot edustavuudesta 

Liite V: Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake 

Liite VI: Yksityiskohtainen budjetti 

Liite VII: Lisätietoa myöntämisperusteista 
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Liite I: Hakulomake – A-osa (huomautuksilla varustettu versio). 

 
 
 

Maataloustuotteiden 
menekinedistäminen 

 

Ehdotuspyyntö: 

Aihe: 

Toimityyppi: 

Ehdotuksen numero: 

Ehdotuksen lyhytnimi: 
 

 

Sisällysluettelo  

Jakso Nimi Toimi 

1 Yleiset tiedot  

2 Ehdotuksentekijöitä koskevat hallinnolliset tiedot  

3 Ehdotuksen talousarvio  

4 Tiedot toimesta  

 

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. 
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1 – Yleiset tiedot 

Ehdotuspyynnön 

tunnus 

 Toimityyppi  

Aihe  Lyhytnimi  

Ehdotuksen nimi    

Kesto kuukausina    

    

Avainsanat    

 

 

Tiivistelmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merkkejä jäljellä: 2000 

  

Enintään 200 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien)  

Toimen kesto kokonaisina kuukausina: 12/24/36 kuukautta 

Kirjoittakaa ehdotusta kuvaavia avainsanoja (enintään 200 merkkiä välilyönnit mukaan 

lukien) 

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. 

 

Yhteenvetoa käytetään ehdotuksen lyhyenä kuvauksena viestintätarkoituksissa. 

• Älkää antako luottamuksellisia, kaupallisesti arkaluonteisia tietoja tai henkilötietoja. 

• Käyttäkää yksinkertaista tekstityyppiä ja välttäkää erikoismerkkejä. 
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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* 

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. 

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

□ 

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. 

□ 

 

4) Koordinaattori vakuuttaa yksikkönsä ja jokaisen ehdotuksentekijän vahvistaneen, että 
 

– 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 □ 

Call ID: AGRI-SIMPLE-2018

38 of 62

SAMPLE



 

Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Sivu 4/7   

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

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. 

□ 

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. 

□ 

 
* Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun varainhoitoasetuksen 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 131 artiklan ja kyseisen asetuksen soveltamissääntöjen (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) 145 artiklan 
mukaisesti sekä tiedotus- ja menekinedistämistoimiin sovellettavien erityisten säännösten (komission delegoitu asetus (EU) 
2015/1829) mukaisesti väärän ilmoituksen antaneisiin ehdotuksentekijöihin voidaan tietyin edellytyksin soveltaa hallinnollisia ja 
taloudellisia seuraamuksia.  

 
Henkilötietojen suoja 

Avustushakemuksen arvioinnin yhteydessä kerätään ja käsitellään henkilötietoja (kuten nimiä, osoitteita 
ja ansioluetteloja). Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten 
ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua 
asetusta (EY) N:o 45/2001. Ellei toisin mainita, tässä lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin annetut 
vastaukset ja kaikki pyydetyt henkilötiedot ovat välttämättömiä avustushakemuksenne arvioimiseksi 
ehdotuspyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti, ja niitä käsitellään ainoastaan tässä tarkoituksessa. 
Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelytarkoituksista ja -tavoista sekä siitä, miten voitte käyttää 
oikeuksianne, on tietosuojaselosteessa. Hakijat voivat milloin tahansa valittaa henkilötietojensa 
käsittelystä Euroopan tietosuojavaltuutetulle.  

Henkilötiedot voidaan kirjata Euroopan komission varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään. Se on 

komission perustama uusi järjestelmä, jonka tarkoituksena on vahvistaa unionin taloudellisten etujen 
suojaa ja taata moitteeton varainhoito tarkistetun unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta 28 päivänä 
lokakuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/1929 105 a ja 
108 artiklan säännösten ja unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 muuttamisesta 30 päivänä lokakuuta 2015 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2462 vastaavien soveltamissääntöjen 143–144 artiklan 
mukaisesti. Lisätietoa on ennakkovaroitusjärjestelmän tietokannan tietosuojalausekkeessa.  
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2 – Ehdotuksentekijöitä koskevat hallinnolliset tiedot 

PIC-koodi Virallinen nimi   
Lyhytnimi:    
Organisaation osoite:   

Katuosoite 
   

Postitoimipaikka    

Postinumero    

Maa    

Verkkosivut    

Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 tarkoitettu organisaation tyyppi: Valittava jokin. 

  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    

    

Paikkakunta     
    

Postinumero    
    

Maa    

 
Ehdotuksesta vastuussa oleva henkilö 
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  O Mies O Nainen 
     

Etunimi   Sukunimi   
     

Sähköpostiosoit
e 

    

  

Asema 
organisaatiossa 

 
 

   

     

Yksikkö     
     

  
Sama kuin ehdotuksentekijän osoite 
 

   

Katuosoite      
  

 
   

 

 

Kirjoita kadun nimi ja numero 
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Paikkakunta  Postinumero   
     

     
Maa     

     

Verkkosivusto 
    

 
     

Puhelin    Puhelin 2  Faksi  
     

Muut yhteyshenkilöt 

Etunimi Sukunimi Sähköposti Puhelin 
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3 – Ehdotuksen talousarvio 

Kaikki kustannukset on esitettävä euroina. 
 

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. 

 
 

Nro 
 

Osallistuj
a Maa 

(A) 
Välittömät 
henkilöstö-
kustannukset 

(B) 
Alihankinnan 
välittömät 
kustannukset 

(C) Muut 
välittömät 
kustannuks
et 

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

Kustannukset 
yhteensä 

Korvausosu
us %1 

EU:n 
rahoituksen 
enimmäis-
määrä 

Haettu 
avustus2,3 

Toimen tuottama 
tulo 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) (e) = (a)+(b)+ 
(c)+(d) (f) (g) 

= ( ) ∗ ( )  (h) (i) 

1 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 0,00 0,00 0,00 

2 

              

Yhteensä 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
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4 – Toimea koskevat tiedot 

Kohdemaa(t)    

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  

 Unionin syrjäisimpien alueiden maatalouden laatutuotteiden graafinen tunnus  

 Kansalliset laatujärjestelmät  

 Toimessa ei edistetä menekkiä minkään edellä esitetyn järjestelmän osalta 

  

 Tuotteet, joiden menekkiä edistetään tai joita käytetään kuvaamaan järjestelmää, jonka menekkiä edistetään 

Lisää tietoa eri tuoteluokista on hakijoille tarkoitetussa oppaassa. 
 

 

Valitse yksi tai useampi kohdemaa 

Valitse yksi tai useampi tuoteluokka 
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B-osa – malli 

Toimen nimi 
1. Ehdotuksentekijän/ehdotuksentekijöiden esittely 

 

 

2. Tuotteet/järjestelmät ja markkina-analyysi 

 

 

3. Toimen tavoitteet 

 

 

4. Toimen strategia 

 

 

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. 

Toimenpiteen 

kuvaus 
Kuvaile toimenpidettä lyhyesti. 

Aikataulu VUOSI 1 VUOSI 2 VUOSI 3 

Tuotokset 

Luettele kunkin 

vuoden tuotokset 

(tuotosindikaattor

eita käyttäen). 
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Analyysi budjetista 

Budjetti on 

yhdistettävä 

toimen 

tuotoksiin. 

Ilmoita 
arvioidut 

tuotoskohtaiset 

yksikkökustann

ukset. 

Tarvittaessa 
ilmoita 

kohdemaakohta

inen budjetti. 

  

Toimenpiteen 1 

välisumma 
Euroina Euroina Euroina 

Täytäntöönpano 
Ilmoita, mikä yksikkö toteuttaa toimenpiteen: 

ehdotuksentekijä (mikä niistä) vai toimeenpanija. 

Täytä sama taulukko jokaisesta yksityiskohtaisessa budjettitaulukossa 
budjetoidusta toimenpiteestä ja työkokonaisuudesta. 

Esitä lopuksi myös 

Budjetin yhteenveto kohdemaata kohti 

Kohdemaa: A Yhteensä euroina 

Kohdemaa: B Yhteensä euroina 

 

7. Tulosten ja toimea koskevien indikaattorien mittaus 

Kuvaus 

 

Tuotos- ja tulosindikaattorit 

Työkokonaisuus 1 
Tuotosindikaattorit 

Tulosindikaattorit 

Työkokonaisuus 2 
Tuotosindikaattorit 

Tulosindikaattorit 

…  

Ilmoita jokaisen työkokonaisuuden tuotos- ja tulosindikaattorit. 
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Vaikutusindikaattorit 

Vaikutusindikaattorien 
kuvaus 

Perustaso Ohjelman päättyessä 

Vaikutusindikaattori 1 Ilmoita perustaso 
Ilmoita arvo ohjelman 

päättyessä. 

Vaikutusindikaattori 2 Ilmoita perustaso 
Ilmoita arvo ohjelman 

päättyessä. 

Ilmoita jokaisen vaikutusindikaattorin perustaso ja arvo ohjelman päättyessä. 

8. Toimen organisaatio- ja hallintorakenne 

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 Edustavuusperusteet 

Jäsenvaltion tai unionin 
tason ammattialajärjestö 
tai toimialakohtainen 
organisaatio 

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) 

Tuottajaorganisaatio(t) 
(tuottajaorganisaatioiden 
yhteenliittymä) 

Jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 tai 156 artiklan mukaisesti 
tunnustama 
(delegoidun säädöksen 1 artiklan 1 kohdan c alakohta) 

Maatalouselintarvikealan 
elin 

– 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

Osallistujan nimi

EU:n rahoitusosuus 
yhteensä

Osallistujan EU-rahoitusosuus

Kirjanpitotiedot

Kirjanpidon aloituspäivä Kirjanpidon 
lopetuspäivä

Kirjanpidon kesto
Kassaperusteinen 
kirjanpito  

Uusi yhteisö

Perustamispäivä

Valuutta € Euro Euron kussi 1

SAMPLE
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)

Viimeisten kahden tilikauden tase

Varat Valuuttayksikkönä Euroina

1. Maksamaton merkitty pääoma

2. Käyttöomaisuus (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Aineettomat kiinteät varat

2.2 Aineelliset kiinteät varat 

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

3.3 Rahat ja pankkisaamiset

3.4 Muut vaihtuvat vastaavat 

Vastaavaa yhteensä  (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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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 

4.2 Varannot

4.3 Edellisiltä tilikausilta siirretty voitto tai tappio

4.4 Tilikaudelle +/-  siirtyvä voitto tai tappio 

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

Vastattavaa yhteensä  (4 + 5)

SAMPLE
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)

Viimeisten kahden tilikauden tuloslaskelma 

Tuloslaskelma Valuuttayksikkönä Euroina

6. Liikevaihto

7. Varastojen muutos  +/-

8. Muu liikevoitto

9. Aine- ja tarvikekulut

10. Liiketoiminnan muut kulut

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

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:SAMPLE
Call ID: AGRI-SIMPLE-2018
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Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake (CHAFEA)
Yksinomaan CHAFEA:n sisäiseen käyttöön 

Ensisijaiset perusteet

Oma pääoma 1
Oma pääoma > 0,2 x EU:n rahoitusosuus 

yhteensä

Oma pääoma 0,2 x EU:n rahoitusosuus yhteensä

Oma pääoma 2
Oma pääoma > 0,2 x osallistujen EU-

rahoitusosuus

Oma pääoma 0,2 x osallistujen EU-rahoitusosuus

suhde 1 Käyttöpääoma >0,00

        

Toissijaiset perusteet

suhde 2
Oma pääoma ja varaukset (ilman merkittyä 

pääomaa)
>0

suhde 3 Tilikauden tulos >0

suhde 4 Taloudellinen riippumattomuus >0

        

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

Yksityiskohtainen rahoitustaulukko

Ehdotuksen lyhytnimi
Ehdotuksen 

tunniste

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

Vuosi 3

Muut hankkeen koordinointiin liittyvät kustannukset

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

YHTEENSÄ

2. PR-suhteet

Jatkuvat PR-toimet (PR-toimisto)

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Lehdistötilaisuudet

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

YHTEENSÄ

SAMPLE
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Otsake Vuosi
A. Välittömät 

henkilöstökustannu
kset

B. Alihankinnan 
välittömät 

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)

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

YHTEENSÄ

4. Mainonta

Painotuotteet

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Televisio

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Radio

Vuosi 1

Vuosi 2

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

SAMPLE
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Otsake Vuosi
A. Välittömät 

henkilöstökustannu
kset

B. Alihankinnan 
välittömät 

kustannukset

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

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Tapahtumien sponsorointi

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Opintomatkat Euroopassa

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

Muut tapahtumat

Vuosi 1

Vuosi 2

Vuosi 3

YHTEENSÄ

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

SAMPLE
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Otsake Vuosi
A. Välittömät 

henkilöstökustannu
kset

B. Alihankinnan 
välittömät 

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

  

KAIKKI OTSAKKEET 
YHTEENSÄ Vuosi 1

KAIKKI OTSAKKEET 
YHTEENSÄ Vuosi 2

KAIKKI OTSAKKEET 
YHTEENSÄ Vuosi 3

Välisumma
Ehdotuksen tekevän 

organisaation välilliset 
kustannukset (enintään 

4 % 
toimenpideohjelman 

välittömistä 
henkilöstökustannuksis

ta)
KAIKKI YHTEENSÄ

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attach 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 printer if you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 
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Liite VII: Lisätietoa myöntämisperusteista 
Kuten ehdotuspyynnössä mainitaan, hakemuksen B-osaa käytetään arvioitaessa, miten ehdotus 
vastaa myöntämisperusteita. 
Jokainen ehdotus arvioidaan seuraavassa taulukossa esitettyjen perusteiden ja osaperusteiden 
mukaisesti, ja jokaiselle päämyöntämisperusteelle on myös vahvistettu kynnysarvo. Ehdotuksen 
laadun arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat osaperusteet:   
 

PERUSTE OSAPERUSTE 
1.   Unionin ulottuvuus Enimmäispisteet: 20 Kynnysarvo: 14 
(a) Ehdotettujen tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien 
asiaankuuluvuus suhteessa 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 

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

 Ehdotuksen sisältö on soveltuvin osin nivottu ohjelman 
strategiaan, toimenpiteisiin ja viesteihin. 

(b) Kampanjassa levitettävä unionin 
viesti 

 Ehdotuksessa kuvataan selkeästi suunniteltu 
pääasiallinen unionin viesti. 

 Ohjelman viesteissä viitataan Eurooppaan yleisesti, 
EU:hun, YMP:hen, EU:n lainsäädäntöön, EU:n tuotteisiin 
tai EU:n tuotantostandardeihin. 

 Ehdotuksessa kuvataan selkeästi, miten ohjelmassa 
levitetään tietoa EU:n maatalouden tuotantomenetelmien 
ja tuotteiden erityisominaisuuksista, esimerkiksi 
elintarvikkeiden turvallisuudesta, jäljitettävyydestä, 
aitoudesta, merkinnöistä, ravinto- ja 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.  

(c) Hankkeen vaikutus unionin tasolla    Ohjelman laajuus on huomattava, ja se voi kasvattaa 
kysyntää ja/tai markkinaosuutta. 

 Ohjelman kattavuus on huomattava (esim. 
sisämarkkinoilla kohteena olevien 
kuluttajien/tuojien/ostajien lukumäärä ja/tai suhteellinen 
osuus, katettujen jäsenvaltioiden lukumäärä). 

 Ohjelman vaikutus on ilmaistu määrällisesti 
ehdotuksentekijän/-tekijöiden ja/tai 
ehdotuksentekijän/-tekijöiden jäsenvaltion tasolla. 

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

 Ohjelma hyödyttää muita EU:n tuottajia samalla 
tuotealalla. 

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

2.   Tekninen laatu  Enimmäispisteet: 40 Kynnysarvo: 24 
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(a) Markkina-analyysin laatu ja 
asiaankuuluvuus  

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

 Markkina-analyysissä mainitaan suuntaukset ja haasteet, 
joihin ohjelmalla vastataan (esim. vähenevä kulutus tai 
kuluttajien heikko tietoisuus sisämarkkinoilla, 
tuontipotentiaali kolmansien maiden markkinoilla), ja ne 
esitetään SWOT-menetelmän mukaisesti. 

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

 Markkina-analyysissä käsitellään jakelukanavien 
rakennetta ja toimintaa. 

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

 Markkina-analyysissä määritetään ja kuvataan hyvin 
ohjelman kohderyhmät. 

(b) Ohjelman strategian, tavoitteiden ja 
keskeisten viestien johdonmukaisuus 

 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 on mukautettu kaikkien kohteena olevien 
markkinoiden ja kohderyhmien mukaan. 

 Avainviestit on mukautettu kohderyhmien ja 
kohdemarkkinoiden mukaan. 

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

 Valitut toimenpiteet ovat ohjelman tavoitteiden ja valitun 
strategian mukaisia (kohdemarkkinat ja kohderyhmät). 

 Valittu viestintäkeinojen yhdistelmä vastaa tavoitteita, 
strategiaa ja kohderyhmiä. 

 Suunnitellut toimenpiteet vahvistavat toinen toisiaan. 

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

(d) Toimenpiteiden ja tuotosten suppea 
kuvaus 

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

 Toimenpiteet ja tuotokset on kuvattu riittävän 
yksityiskohtaisesti, jotta toimenpiteiden 
kustannustehokkuutta voidaan arvioida. 

 (e) Ehdotettujen arviointimenetelmien ja 
indikaattoreiden laatu 

 Arviointiin sisältyy riippumattoman ulkopuolisen elimen 
tekemä tutkimus, jossa arvioidaan ohjelman vaikutukset. 

 Metodologia on liitteessä III ehdotetun mukainen. 

 Ehdotetut indikaattorit on laadittu komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1831 22 artiklassa 
esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
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 Suunnitelluille indikaattoreille ehdotetaan perus- ja 
tavoitearvoja. 

 Jos aiotaan valita otosryhmä, sen koko ja kokoonpano 
ovat edustavia. 

3.   Hallinnon laatu Enimmäispisteet: 10 Kynnysarvo: 6 

(a) Hankkeen organisaatio- ja 
hallintorakenne 

 Hallintorakenne ja ohjelman täytäntöönpanoon 
osallistuvan henkilöstön osaaminen on kuvattu selkeästi. 

 Tehtävien jako toimeenpanijoiden ja hakijoiden välillä on 
määritelty selkeästi. 

 Jos ehdotuksella on monta hakijaa, kaikkien ohjelman 
toteuttamiseen osallistuvien kumppanien osaaminen on 
kuvattu selkeästi, ja se on näiden asiantuntemuksen ja 
teknisten valmiuksien mukainen. 

 Eri kumppaneiden ja toimeenpanijoiden hallinnointia 
varten on määritelty sisäinen koordinointistrategia. 

 Ehdotuksessa kuvataan kilpailumenettelyt, joita käytetään 
valittaessa toimeenpanijoita ja arviointielimiä. 

 
(b) Laadunvalvontamekanismit ja 
riskinhallinta 

 Ehdotuksessa on määritelty asianmukaiset menettelyt 
toimeenpanijoiden ja muiden alihankkijoiden työn 
valvomiseksi. Tuotosten laatua sekä aikataulun ja budjetin 
noudattamista seurataan. 

 Tärkeimmät riskit, jotka voivat estää hankkeen 
onnistumisen, ja niiden lieventämiseksi toteutettavat toimet 
on määritelty. 

 Riskit on luokiteltu niiden tyypin, todennäköisyyden ja 
vaikutuksen mukaan. 

4.   Budjetti ja kustannustehokkuus Enimmäispisteet: 30 Kynnysarvo: 18 

(a) Kokonaisinvestointitason perustelut  Ehdotettua investointitasoa perustellaan odotetulla 
sijoituksen tuotolla (menekinedistämisohjelmissa) tai 
tietoisuuden lisääntymisellä (tiedotusohjelmissa), ja se 
vastaa hakijoiden asettamia ohjelman tavoitteita.  

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

 

(b) Budjetin asianmukainen 
jakautuminen suhteessa toimenpiteiden 
tavoitteisiin ja laajuuteen 

 Budjetti on jaettu tehokkaasti eri toimenpiteille. 

 Eri toimenpiteille osoitetut määrärahat ovat riittävät 
vaikuttavan tuloksen aikaansaamiseksi kuvattujen 
strategian ja indikaattorien mukaisesti. 

(c) Selkeä kuvaus arvioiduista 
kustannuksista ja budjetin 
virheettömyys 
 

 Kunkin tuotoksen kustannukset on kuvattu, ja ne esitetään 
yksikkökustannuksina. 

 B-osan kustannusanalyysi ja yksityiskohtainen 
budjettitaulukko ovat virheettömät. 

 Yksityiskohtainen budjettitaulukko on täsmäytetty 
ehdotuksen A-osassa esitetyn budjetin kanssa ja B-osan 6 
kohdassa esitetyn kuvauksen kanssa. 

(d) Arvioitujen kustannusten ja tuotosten 
välinen johdonmukaisuus 

 Toimenpiteiden kustannukset ovat oikeassa suhteessa 
kuvattuihin tuotoksiin ja tuotosten laajuuteen. 

 Yksittäisten toimenpiteiden yksikkökustannukset ovat 
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verrattavissa kohdemaan tavanomaisiin markkinahintoihin. 

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

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

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

 Henkilötyöpäivien hinnat on perusteltu. 

YHTEENSÄ Enimmäispisteet: 100 Kynnysarvo: 62 

 

Call ID: AGRI-SIMPLE-2018

62 of 62


	00-2018_SIMPLE_Guide for applicants_FI
	KÄYTETYT Termit
	1. EHDOTUSTEN JÄTTÄMINEN
	1.1. Olennaiset asiakirjat
	1.2. VALMISTELEVAT VAIHEET
	1.2.1. Kirjautuminen osallistujaportaaliin EU Login -tilin kautta
	1.2.2. Organisaation rekisteröiminen rahoituksen saajien rekisteriin

	1.3. EHDOTUKSEN LAATIMINEN
	1.3.1. Kielijärjestely
	1.3.2. Yleiset ohjeet ennen ehdotuksen luomista
	1.3.3. Eri yksiköiden tehtävät ja vastuualueet
	1.3.4. Valitkaa ehdotuspyyntö ja aihe.
	1.3.5. Hakulomake: A-osa – Hallinnolliset tiedot
	1.3.6. Hakulomake: B-osa – Tekninen sisältö
	1.3.7. Hakemuksen liitteet

	1.4. Hakemuksen viimeistely
	1.4.1. Hakemuksen toimittamiselle asetettu määräaika
	1.4.2. Vastaanottoilmoitus
	1.4.3. Valituksen tekeminen


	2. ARVIOINTI JA TULOKSET
	2.1. Arviointiprosessi pähkinäkuoressa
	2.2. Tulokset

	LIITTEET
	Liite I: Hakulomake – A-osa (huomautuksilla varustettu versio)
	Liite II: Hakulomake – B-osa (malli)
	Liite III: Ehdotuksia menetelmiksi, joilla tuotto lasketaan jälkikäteen
	Liite IV: Tiedot edustavuudesta
	Liite V: Taloudellista elinkelpoisuutta koskeva lomake
	Liite VI: Yksityiskohtainen budjetti
	Liite VII: Lisätietoa myöntämisperusteista


	01 Annex I-Part A_FI
	02 Annex II-Part B template_FI
	03 Annex III-Methodology Return_FI
	04 Annex IV-Representativeness template_FI
	05 Annex V-Financial capacity form_FI
	06 Annex VI-Detailed budget table_FI
	07 Annex VII-Award criteria_FI



