Kaikki piti olla oikein, miksi kävi näin? – palautekeskustelutilaisuus
Viranomaiset tarkastelevat tilan tilannetta hakemuksen kautta, joten mm. tukihakemuksen ja tehtyjen
viljelytoimenpiteiden pitää vastata toisiaan. Aina ne eivät kohtaa, miksi kävi näin? Mitä pitäisi tehdä?
Miksi investointini ei edennytkään? Investointien hallinnollinen eteneminen, mitä pitää ottaa huomioon?
Aika:
Tavoite:

Kenelle:

ti 13.11.18 Kuopiossa, Hotelli IsoValkeinen klo 9.30- 15, kahvit 9-9.30 Säästöpankki
Optia tarjoaa
Käydään palautekeskustelu kesän toimista tukihakuun ja tehtyihin toimiin liittyen. Mitä
pitää parantaa ja mihin kiinnittää jatkossa huomiota. Investointien eteneminen ja mitä
niissä pitää ottaa huomioon.
Viljelijät, Eu-avustajat, asiantuntijat, viranomaiset
Etäosallistumismahdollisuus, linkki tulee lähempänä tilaisuutta www.kohtitulevaa.fisivustolle. Tilaisuus myös tallennetaan. Ennakkokysymykset pyydetään ilmoittautumisen
yhteydessä. Asiantuntijat tavattavissa päivän aikana.

Ennakkoilmoittautuminen: Viikkoa ennen kahvitusta varten (6.11.2018)
https://www.lyyti.fi/reg/kaikkipitiollaoikeinkuopio2018

9.30-11.30: Peltotuet
Kipukohdat, ennakkokysymykset (lyhyet puheenvuorot) 1 h
• Maaseutuviranomainen YT-alue: Yleisimmät esille tulleet virheet/havainneet
tukihakemuksessa ja hallinnollisessa käsittelyssä, viljelijän vastuu, Sydän Savon
maaseutupalvelut, Juha Nykänen
• Pohjois-Savon Ely-keskus: Yleisimmät esille tulleet virheet pellolla tekemisessä,
yleisimmät esille tulleet virheet erityistukisopimuksissa, luomun ongelmat ja ratkaisut,
yleiskuva asiasta (luomutarkastus - luomuvalvonta) Pauli Lehtonen/Minna Mustonen
Palautekeskustelu 1 h: Kommenttipuheenvuorot vuorovaikutuksessa yleisön kanssa ja asiantuntijoiden
kanssa ProAgria Pohjois-Savo Ulla Bovellan/Marita Jääskeläinen ja yksityinen asiantuntija/Eu-avustaja
Marjaana Pitkänen, Ely Pauli Lehtonen, YT-alue Juha Nykänen
haastattelijana Jari Kauhanen MTK-Pohjois-Savo
• Miten päästään tilanteeseen, ettei virheitä ole?
• Mitä asiantuntijan pitää tietää tilan pelloista? Miten viljelijä tai asiantuntija
valmistautuu tukihakemuksen tekemiseen? Mikä on asiantuntijan rooli tiloilla? Missä
onnistuttiin/missä parannettavaa?
• Mitä lohkolle kannattaa ilmoittaa? Optimoinko?
• Mistä rike on tullut, miksi se on tullut, syy siihen?

Lounas 11.30-12.15 Omakustanteinen lounas

12:15- n. 15 Investoinnit: Mitä pitää tehdä, jotta investointi etenee
• Viljelijäpuheenvuoro, Markus Rytkönen, Kuikkalahden tila, Maaninka
• Mikä on hyvä hanke, onko vakuudet esteenä, Risto Savolainen Säästöpankki Optia
• Pienemmät luvat, kaupunkien / kuntien ympäristölautakunnilta, Pirkko Nevalainen,
Kuopion kaupunki
• Ennakoiva menettely ympäristölupaa hakiessa, Vuokko Mähönen Pohjois-Savon ELYKeskus
• Yleisimmät puutteet Elyn investointitukia hakuvaiheessa, esimerkit tyypillisimmistä
investoinneista Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon Ely-Keskus
• Maksatus ja tarkastus osana prosessia, Juha Ikäheimo, Pohjois-Savon Ely-Keskus
Päivän yhteenveto
Lisätietoa: www.kohtitulevaa.fi, anne-mari.heikkinen@mtk.fi, p. 044 7050401. Tilaisuus on maksuton,
ruokailut omakustanteisia. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä mukana olevien tahojen kanssa
maaseuturahaston ja Pohjois-Savon Elyn rahoittaman Kohti tulevaa 2 tiedotushankkeen tuella.

