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Statsrådets förordning

159/2012

om ändring av statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring
och produktion av jordbruksprodukter

Utfärdad i Helsingfors den 4 april 2012

I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om understöd för utveckling
av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter (606/2008) 13 § och fogas till
förordningen nya 13 a—13 d § som följer:

13 §

Myndigheter

Landsbygdsverket ansvarar för myndig-
hetsuppgifterna i anslutning till ansökan om,
beviljande av och betalning av stöd.

13 a §

Beredning av dispositionsplan

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar
årligen före utgången av maj Landsbygdsver-
ket linjerna när det gäller beredningen av en
dispositionsplan för anslaget för marknadsfö-
ring och produktion av jordbruksprodukter
samt de preliminära anslagsramarna för det
följande året.

Landsbygdsverket uppgör före utgången
av oktober för jord- och skogsbruksministeri-
et ett förslag till dispositionsplan för anslaget
för marknadsföring och produktion av jord-
bruksprodukter för det följande året. Disposi-
tionsplanen görs upp projektvis och och inne-
håller understöds- och avtalsvillkor.

13 b §

Innehållet i dispositionsplanen

Dispositionsplanen ska innehålla följande:

1) utredningar om projekt och projekthel-
heter och om dem som realiserar projekten
samt tidtabeller för genomförandet,

2) utredningar om de kostnader som föran-
leds av genomförandet av projekt och pro-
jekthelheter under året i fråga,

3) utredningar om de kostnader som föran-
leds av genomförandet av projekt och pro-
jekthelheter som fortsätter under de följande
åren.

13 c §

Fastställande av dispositionsplanen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer
dispositionsplanen och fattar senast före ut-
gången av november ett verkställighetsbeslut.

13 d §

Verkställighet av dispositionsplanen

Landbygdsverket lämnar årligen till jord-
och skogsbruksministeriet en utredning över
hur anslaget har använts och hur projekten
har genomförts.

Denna förordning träder i kraft den 11
april 2012.



Jord- och skogsbruksministeriet sköter be-
handlingen och utbetalningen av ett under-
stöd som baserar sig på ett beslut som har
fattats före denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 april 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Regeringsråd Esko Laurila
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