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Republikens Presidents öppna brev

Nr 757

om ändringar i statsrådet

Givet i Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President befriar på begäran
vicehäradshövdingen, riksdagsledamoten
Hannu Erkki Johannes Koskinen från med-
lemskap i statsrådet samt från uppdraget som
justitieminister samt
biträdande överläkaren, medicine och ki-
rurgie doktorn, riksdagsledamoten Taru Si-
nikka Mönkäre från medlemskap i statsrådet
samt från uppdraget som social- och hälso-
vårdsminister.
Republikens President förflyttar och för-
ordnar samtidigt
finansministern Antti Tapani Kalliomäki
till undervisningsminister,

undervisningsministern Tuula Irmeli Haa-
tainen till social- och hälsovårdsminister samt
kommunikationsministern Leena Marjatta

Luhtanen till justitieminister.
Vidare utnämner och förordnar Republi-

kens President
partiordföranden, riksdagsledamoten Eero

Olavi Heinäluoma till medlem av statsrådet
och till finansminister samt
magistern i samhällsvetenskaper, riksdags-

ledamoten Krista Anri Susanna Huovinen till
medlem av statsrådet och till kommunika-
tionsminister.

Helsingfors den 23 september 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Statsminister Matti Vanhanen

127—2005 895002



Statsrådets förordning

Nr 758

om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd

Given i Helsingfors den 22 september 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat
gårdsstöd (557/2005) samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln
av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i lagen om
verkställighet av systemet med samlat
gårdsstöd (557/2005), nedan lagen om
gårdsstöd, samt i statsrådets förordning om
stödregioner, stöd som är bundna till produk-
tionen och trädning inom systemet med
samlat gårdsstöd (604/2005), nedan förord-
ningen om gårdsstöd I, tillämpas i Finland vid
verkställigheten av reformen av Europeiska
gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
vad som bestäms i denna förordning.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) system med samlat gårdsstöd ett stöd-

system enligt avdelning III i rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 om upprättande av ge-
mensamma bestämmelser för system för
direktstöd inom den gemensamma jordbruks-
politiken och om upprättande av vissa stöd-
system för jordbrukare och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr
1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr

1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr
2529/2001, nedan rådets förordning om
gårdsstöd,
2) kommissionens förordning I kommis-

sionens förordning (EG) nr 796/2004 om
närmare föreskrifter för tillämpningen av de
tvärvillkor, den modulering och det integre-
rade administrations- och kontrollsystem som
föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
kare,
3) kommissionens förordning II kommis-

sionens förordning (EG) nr 795/2004 om
tillämpningsföreskrifter för det system med
samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättan-
de av gemensamma bestämmelser för system
med direktstöd inom den gemensamma jord-
brukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare,
4) kommissionens förordning III kommis-

sionens förordning (EG) nr 1973/2004 om
fastställande av tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det
gäller de stödsystem som avses i avdelning IV
och IV a i den förordningen och använd-
ningen av uttagen mark för produktion av
råvaror,
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5) blandmodell en stödmodell inom jord-
bruksreformen där gårdsstödet betalas som en
kombination av enhetligt stöd och ett gårds-
specifikt stöd,
6) stödrättighet i enlighet med blandmo-

dellen ett hektarspecifikt referensbelopp en-
ligt det system med samlat gårdsstöd som
fastställs för jordbrukare på grundval av
systemet med samlat gårdsstöd,
7) trädesrättighet en hektarspecifik stöd-

rättighet som beviljas jordbrukare i enlighet
med artiklarna 53 och 63.2 i förordningen om
gårdsstöd,
8) särskild stödrättighet en rättighet enligt
artiklarna 47 och 48 i förordningen om
gårdsstöd,
9) gårdsstödsrättighet den hektarspecifika

referenskvantiteten eller någon annan refe-
renskvantitet i fråga om stödrättigheten som
avses i strecksatserna 6—8,
10) den nationella reserven en reserv enligt
artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd,
11) mjölkbidrag ett mjölkbidrag enligt

artikel 95 i förordningen om gårdsstöd,
12) stöd för stärkelsepotatis stöd till

stärkelsepotatisodlare enligt artikel 93 i rådets
förordning om gårdsstöd,
13) tjurbidrag och bidrag för stutar ett

särskilt bidrag enligt artikel 123 i förordning-
en om gårdsstöd,
14) permanent betesmark ett markområde
som avses i artikel 5.2 i förordningen om
gårdsstöd,
15) referensperiod den period som avses i
artikel 38 i förordningen om gårdsstöd,
16) stödår det år då stöd enligt systemet
med samlat gårdsstöd söks,
17) stödområde område som avses i 3 § i

förordningen om gårdsstöd I,
18) djurplats en sådan djurhållningsplats
som det tekniska utförandet av en byggnad
tillåter och där högst ett fullvuxet djur åt
gången kan hållas med beaktande av kraven
i 4 § i djurskyddslagen (247/1996),
19) ansökan om gårdsstödsrättigheter så-
dan ansökan för fastställande av de stödrät-
tigheter som avses i artikel 12 i kommissio-
nens förordning II,
20) tilläggsdel en gårdsspecifik tilläggsdel
som avses i 3 § 2 och 3 mom. i lagen om
gårdsstöd.

2 kap.

Gårdsstödsrättigheter

3 §

Beviljande och fastställande av gårdsstöds-
rättigheter

För att gårdsstödsrättigheter skall kunna
beviljas skall den som ansöker om gårds-
stödsrättigheter kunna visa att han eller hon
är jordbrukare den 28 april 2006. Som bevis
för bedrivande av jordbruksproduktion be-
traktas inlämnande av en ansökan om
gårdsstödsrättigheter så att i ansökan uppges
det stödberättigande markområdet.
I rådets förordning om gårdsstöd avsedda

jordbrukare som inte har åkrar eller perma-
nenta betesmarker skall bedriva jordbruk i
form av husdjursskötsel eller någon annan
motsvarande jordbruksverksamhet den 28
april 2006. Som bevis på bedrivande av
husdjursskötsel eller någon annan motsvaran-
de jordbruksverksamhet betraktas ett miljö-
tillstånd gällande husdjursskötsel eller en
annan tillförlitlig, av en behörig myndighet
godkänd skriftlig redogörelse över verksam-
hetens beskaffenhet som jordbrukaren företer.
Det markområde som berättigar till

gårdsstödsrättigheter bör den 28 april 2006
vara i den jordbrukares besittning som ansö-
ker om ursprunglig fastställelse av stödrät-
tigheterna. Med sådan besittning av ett
markområde som godtas som grund för
beviljande av stödrättigheter eller trädesrät-
tigheter avses här ägarbesittning, arrendators
besittning som grundar sig på ett arrendeavtal,
besittning som grundar sig på besittningsrätt
erhållen genom testamente eller på annan
åtkomsthandling. Om ett arrendeavtal på
högst två år har ingåtts muntligen, skall en
tillförlitlig skriftlig redogörelse företes över
ett dylikt muntligt arrendeavtals existens och
innehåll.

4 §

Rättigheter enligt artikel 60 i rådets förord-
ning om gårdsstöd

En sådan rättighet enligt artikel 60 i rådets
förordning om gårdsstöd som innefattas i en
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stödrättighet kan beviljas regionvis i enlighet
med följande tak.

Stödområde tak
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 425
B—C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 152
C2—C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 429

Rättigheten enligt artikel 60 i rådets för-
ordning om gårdsstöd fastställs i första hand
i enlighet med artikel 60.3 på grundval av
odlingsarealen 2003 för de växter som anges
i artikel 60.1 med beaktande av force majeure
och exceptionella omständigheter samt så-
dana investeringar som anges i 12 § i denna
förordning.
Om man vill byta ut referensåret till följd
av force majeure eller exceptionella omstän-
digheter, kan år 2004 eller 2005 användas
som referensår i stället för 2003. Om force
majeure eller de exceptionella förhållandena
har fortgått från år 2003 till år 2005, kan år
2002 eller 2001 användas som referensår.
Om man vill byta ut referensåret till följd
av en investering som anges i 12 §, kan år
2004 eller 2005 användas som referensår i
stället för 2003.
Efter det att rättigheterna enligt artikel 60
i rådets förordning om gårdsstöd har fast-
ställts fastställs rättigheterna i de fall som
avses i artikel 60.4 så att de tilldelas de
jordbrukare som brukar en produktionsareal
med i artikel 60.1 angivna växter och vars
odlingsareal har ökat mellan åren 2003 och
2005 och i andra hand tilldelas de jordbrukare
vars odlingsareal har ökat mellan åren 2005
och 2006.
Om det totala antalet rättigheter inom en
viss region enligt artikel 60.3 i rådets för-
ordning om gårdsstöd överstiger regionkvo-
ten sänks antalet rättigheter enligt artikel 60
i rådets förordning om gårdsstöd procentuellt
lika mycket på alla gårdar i regionen.

3 kap.

Investeringar

5 §

Investeringar i nötköttsproduktion

Den nationella reserven kan användas för

förhöjningar av sådana gårdsstödsrättigheter
som beviljas på grundval av i 8 § 4 mom. i
lagen om gårdsstöd avsedda investeringar
enligt artikel 21 i kommissionens förordning
II, förutsatt att engångsinvesteringen i nöt-
köttsproduktionen
1) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan

mervärdesskatt och har gjorts i en produk-
tionsbyggnad som används för uppfödning av
tjurar som är minst 9 månader gamla och vars
nya djurplatser efter utbyggnaden skall vara
i användning till minst 40 % senast den 31
december 2005, beräknat enligt antal djur,
eller
2) när det gäller ett arrendeavtal på minst

sex år, har gjorts i en produktionsbyggnad
som används för uppfödning av tjurar som är
minst 9 månader gamla och vars arrendeavtal
har börjat löpa senast den 15 maj 2004 och
minst 40 procent av djurplatserna är i
användning senast den 31 december 2005,
beräknat per antal djur, eller
3) har ökat det genomsnittliga antalet tjurar

som är minst sex månader gamla med minst
25 procent och sex djurenheter under perio-
den från den 16 maj 2003 till den 15 maj
2004, inbegripet de nämnda dagarna, i jäm-
förelse med det genomsnittliga antalet djur-
enheter under referensperioden.
När antalet djurenheter för nötkreatur enligt

1 mom. 3 punkten beräknas under perioden
från den 16 maj 2003 till den 15 maj 2004,
inbegripet de nämnda dagarna, används som
grund det antal tjurar på gården som är minst
sex månader gamla och som fås ur nötdjurs-
registret, multiplicerat med koefficienten i
omvandlingstabellen i artikel 131.2 punkt a i
rådets förordning om gårdsstöd.

6 §

Påbörjande av investeringar i nötköttspro-
duktion

Som påbörjande av en investering enligt
5 § 1 mom. 1 punkten betraktas det att
1) en godkänd ansökan om investerings-

stöd i fråga om en investering enligt 5 § 1
mom. 1 punkten har inlämnats under den
gårdsspecifika referensperioden eller senast
den 31 december 2003, eller
2) jordbrukaren kan visa att en ansökan om
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bygglov, åtgärdstillstånd eller miljötillstånd i
fråga om investeringar enligt 5 § 1 mom.
1 punkten har varit anhängig under den
gårdsspecifika referensperioden eller senast
den 15 maj 2004.

7 §

Antalet förhöjningar av gårdsstödsrättighe-
terna, föranledda av produktionsinvestering-

ar i fråga om nötkött

I de fall som avses i 5 § 1 mom. 1 och 2
punkten berättigar en djurplats som används
för uppfödning av tjurar som är minst nio
månader gamla till 80 % av andelen enligt 3 §
3 mom. i lagen om gårdsstöd av det
djurspecifika belopp för kalenderår 2002 som
anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EG) nr
1254/1999 om den gemensamma organisa-
tionen av marknaden för nötkött.
I det fall som avses i 5 § 1 mom. 3 punkten
beräknas det referensbelopp som beviljas på
grundval av det antal djurenheter för tjurar
som är minst sex månader gamla genom att
multiplicera andelen enligt 3 § 3 mom. i lagen
om gårdsstöd av det gårdsspecifika referens-
belopp som fastställs på grundval av den
gårdsspecifika referensperioden och anges i
bilaga VII till rådets förordning om gårdsstöd
enligt specialarvodena i artikel 4 i rådets
förordning (EG) nr 1254/1999 med en koef-
ficient som fås när antalet djurenheter för
tjurar under perioden 16 maj 2003 och 15 maj
2004, inbegripet de nämnda dagarna, divide-
ras med antalet djurenheter för tjurar under
den gårdsspecifika referensperioden.
Högst 1,8 djurenheter av det antal som
beräknas per hektar kan beviljas som refe-
renskvantitet på det sätt som anges i 1 och 2
mom. Som areal används den stödberätti-
gande areal av åker och permanent betesmark
som uppgivits i stödansökan 2005 och god-
känts vid eventuell stödövervakning. Antalet
djurenheter beräknas den 1 april 2005 på
grundval av referenskvantiteten mjölk, diko-
bidragen och bidragen per tacka för 2005
samt på grundval av de bidrag som på basis
av den gårdsspecifika referensperioden bevil-
jas en gård på grundval av tjurar som är minst
sex månader gamla så som anges i artikel 117
i kommissionens förordning om gårdsstöd III.

8 §

Investeringar i produktion av stärkelsepotatis

Den nationella reserven kan användas för
förhöjningar av sådana gårdsstödsrättigheter
som beviljas på grundval av i 8 § 4 mom. i
lagen om gårdsstöd avsedda investeringar
enligt artikel 21 i kommissionens förordning
II, förutsatt att engångsinvesteringen i pro-
duktionen av stärkelsepotatis
1) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan

mervärdesskatt och den har gjorts i maskiner
och anordningar som används i odlingen av
stärkelsepotatis, eller
2) till sitt belopp är en gårdsspecifik andel

på minst 5 000 euro av det mervärdesskat-
tefria anskaffningspriset på en i 1 punkten
avsedd investering som anskaffats för gemen-
samt bruk eller som ägs av ett företag i
sammanslutningsform, eller
3) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan

mervärdesskatt och har gjorts i byggnader
eller konstruktioner som används som mel-
lanlager för stärkelsepotatis, eller
4) är ett arrendeavtal på minst sex år för en

areal som berättigar till gårdsstödsrättigheter
eller ett avtal om fastighetsköp som uppfyller
formkraven i 2 kap. 1 § i jordabalken
(540/1995) och som medför att den uppgivna
avtalsodlingsarealen för stärkelsepotatis har
ökat senast den 31 december 2005.
När det gäller en i 1 mom. 2 punkten

avsedd investering som ägs av ett företag i
sammanslutningsform fås den gårdsspecifika
ägarandelen genom att dela den andel mot-
svarande investeringens mervärdesskattefria
anskaffningspris av det totala antalet andelar
eller aktier för ett företag i sammanslutnings-
form i förhållande till antalet sådana andelar
eller aktier för ett företag i sammanslutnings-
form som innehas av de medlemmar i
familjeföretag som avses i 1 § i lagen om
pension för lantbruksföretagare (467/1969)
och som innehar gården.
En ökning av gårdsstödsrättigheterna kan

beviljas, om den kontraktsproduktion för
2005 som anges som ton stärkelse efter
investeringen har ökat med minst 10 ton
stärkelse i jämförelse med den produktions-
mängd potatisstärkelse som utgör grund för
den referensmängd under den gårdsspecifika
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referensperioden som används vid faststäl-
landet av tilläggsdelarna.
Förhöjningen av referenskvantiteten för
stärkelsepotatis fastställs av den produktions-
mängd potatisstärkelse som beräknas på
grundval av kontraktsproduktionen för år
2005.

9 §

Påbörjande av produktionsinvesteringar
avseende stärkelsepotatis

Som påbörjande av en investering enligt
8 § betraktas det att
1) en investering i anknytning till maskiner
eller anordningar som behövs vid odling av
stärkelsepotatis har gjorts eller ett för båda
parterna bindande avtal om anskaffning av
maskiner eller anordningar har ingåtts med
den som säljer maskinerna eller anordning-
arna under den gårdsspecifika referensperio-
den eller senast den 15 maj 2004 så att köpet
har genomförts senast den 31 december 2004,
eller
2) en godkänd ansökan om investerings-
stöd i fråga om en byggnad eller konstruk-
tioner som används som mellanlager för
stärkelsepotatis har inlämnats under den
gårdsspecifika referensperioden eller senast
den 31 december 2003, eller
3) jordbrukaren kan visa att en ansökan om
bygglov, åtgärdstillstånd eller miljötillstånd i
fråga om byggnader eller konstruktioner
enligt 2 punkten har varit anhängig under den
gårdsspecifika referensperioden eller senast
den 15 maj 2004, eller
4) ett avtal enligt 8 § 1 mom. 4 punkten har
ingåtts under den gårdsspecifika referenspe-
rioden eller senast den 15 maj 2004.

10 §

Användning av den nationella reserven för
ändring av produktionsinriktning

Den nationella reserven kan användas för
förhöjning av sådana i 8 § 4 mom. i lagen om
gårdsstöd avsedda gårdsstödsrättigheter som
beviljas på grundval av ändrad produktions-
inriktning enligt artikel 23 i kommissionens
förordning II, förutsatt att

1) jordbrukaren visar att han har haft tjurar
som är minst sex månader gamla senast den
15 maj 2004, eller
2) jordbrukaren visar att han har bedrivit

kontraktsproduktion av stärkelsepotatis senast
den 15 maj 2004.
Produktionens omfattning fastställs och

referenskvantiteten beviljas för den produk-
tionsmängd potatisstärkelse som i fråga om
1 mom. 1 punkten beräknas på grundval av de
särskilda bidrag som sökts år 2004 och som
anges i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr
1254/1999 om den gemensamma organisa-
tionen av marknaden för nötkött och i fråga
om 1 mom. 2 punkten på grundval av
kontraktsproduktionen år 2005.
Om jordbrukaren i sin besittning har en

referenskvantitet för mjölk den 31 mars 2006
beviljas inte några förhöjningar av stödrät-
tigheterna ur den nationella reserven på
grundval av denna paragraf.

11 §

Beviljande av tillstånd enligt artikel 60 i
rådets förordning om gårdsstöd för den gård

som gjort investeringar

Om jordbrukaren under tiden mellan den 1
januari 2003 och den 15 maj 2004, inbegripet
de nämnda dagarna, har påbörjat en sådan
investering i maskiner och anordningar eller
i byggnader eller konstruktioner vilka ökar
produktionskapaciteten och som hänför sig
till sådan produktion som utgör grund för
beviljande av en rättighet som avses i artikel
60 i rådets förordning om gårdsstöd, och om
han med hjälp av denna investering har ökat
sin produktionsareal, kan han med avvikelse
från 4 § begära att år 2004 eller 2005 används
som grund för beviljande av rättigheten.
På grundval av investeringen kan det år

som utgör grund för beviljande av tillstånd
enligt artikel 60 i rådets förordning om
gårdsstöd ändras, förutsatt att den engångs-
investering som har gjorts i produktionen
enligt 1 mom.
1) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan

mervärdesskatt och har gjorts i maskiner och
anordningar som avses i 1 mom., eller
2) till sitt belopp är en gårdsspecifik andel

på minst 5 000 euro av det mervärdesskat-
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tefria anskaffningspriset på en i 1 punkten
avsedd investering som anskaffats för gemen-
samt bruk eller som ägs av ett företag i
sammanslutningsform, eller
3) till sitt belopp är minst 5 000 euro utan
mervärdesskatt och har gjorts i byggnader
eller konstruktioner som används i den
produktion som avses i 1 mom., eller
4) att det ingåtts ett arrendeavtal på minst
sex år för en produktionsbyggnad som an-
vänds för produktion som berättigar till
tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning
om gårdsstöd eller ett avtal om fastighetsköp
som uppfyller formkraven i 2 kap. 1 § i
jordabalken (540/1995) i fråga om en areal
som berättigar till gårdsstödsrättigheter och
som medför att den odlingsareal som berät-
tigar till tillstånd enligt artikel 60 i förord-
ningen om gårdsstöd har ökat senast den 31
december 2005.

12 §

Tidpunkten för påbörjande av investeringar i
fråga om tillstånd enligt artikel 60

Som påbörjande av en investering enligt
11 § betraktas det att
1) en investering som hänför sig till
maskiner och anordningar som behövs i sådan
odling som berättigar till tillstånd enligt
artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd
har gjorts eller ett för båda parterna bindande
avtal om anskaffning av anordningar har

ingåtts med den som levererar maskinerna
eller anordningarna under perioden från den
1 januari 2003 till den 15 maj 2004,
inbegripet de nämnda dagarna, eller
2) en godkänd ansökan om investerings-

stöd i fråga om investeringar som avses i 11 §
har inlämnats under perioden från den 1
januari 2003 till den 31 december 2003,
inbegripet de nämnda dagarna, eller
3) jordbrukaren kan visa att en ansökan om

bygglov, åtgärdstillstånd eller miljötillstånd
som behövs för en i 2 punkten avsedd
investering har anhängiggjorts under perioden
från den 1 januari 2003 till den 15 maj 2004,
inbegripet de nämnda dagarna, eller
4) ett avtal enligt 11§ 2 mom. 4 punkten

har ingåtts under perioden från den 1 januari
2003 till den 15 maj 2004, inbegripet de
nämnda dagarna.

4 kap.

Ikraftträdande

13 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28
september 2005.
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 september 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Esa Hiiva
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 759

om styrning av stödet för företagsverksamhet och utveckling på landsbygden i södra och
västra Finland år 2006

Given i Helsingfors den 21 september 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 och 2
mom. samt 64 § 2 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar
(329/1999), av dem 64 § 2 mom. sådant det lyder i lag 44/2000:

1 kap.

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om
användning av de medel som skall anvisas för
gårdsbrukets utvecklingsfond för 2006 när
stöd beviljas och betalas för de ändamål som
anges i 2 mom.
Denna förordning tillämpas i de kommuner
som nämns i bilaga 1 till förordningen vid
beviljande av stöd enligt lagen om finan-
siering av landsbygdsnäringar (329/1999),
nedan finansieringslagen,
1) för stödjande av annan företagsverk-
samhet enligt lagens 10 § 1 mom. 1 och 5
punkten samt 16 §,
2) för landsbygdsutvecklingsprojekt som
avses i lagens 10 § 1 mom. 3 och 5 punkten
samt 13, 15 och 16 §, samt
3) för verksamheten i aktionsgrupper som
avses i lagens 14 §.
Stöd som avses i 2 mom. beviljas inte för
projekt som gäller fiske.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) statsrådets förordning statsrådets för-

ordning om utveckling av landsbygden
(609/2000),
2) utveckling som hänför sig till jordbruket

sådan utveckling som gäller produktion av
produkter enligt bilaga I till EG-fördraget
eller sådan förädling eller marknadsföring av
produkterna där produkten bevaras som en
produkt enligt bilaga I i enlighet med punkt
4.3.3 i gemenskapens riktlinjer för statligt
stöd för jordbrukssektorn (EGT C 28,
1.2.2000, s. 2),
3) skogsbruk åtgärder som förbättrar sko-

garnas ekonomiska, ekologiska och samhäl-
leliga betydelse före fjärrtransporten av virke,
4) landsbygdsföretag företag som avses i
3 § 1 mom. 1 punkten i finansieringslagen.
5) primär förädling och marknadsföring av

jordbruksprodukter sådan sortering, pack-
ning, förvaring, förädling eller annan behand-
ling av jordbruksprodukter som avses i bilaga
I till EG-fördraget, efter vilken produkten
fortfarande är en i bilaga I till EG-fördraget
avsedd jordbruksprodukt,
6) program det nationellt finansierade

programmet för utveckling av landsbygden i
södra och västra Finland.

3 §

Finansiering

Stöd för genomförande av programmet
beviljas av medel som är helt och hållet
nationella.
Stöd får beviljas för projekt som är

förenliga med programmet.

3830



2 kap.

Stöd för företagsverksamhet på landsbyg-
den

4 §

Styrning av stödet

Vad som i detta kapitel föreskrivs om
investeringar som genomförs på gårdsbruks-
enheter och förutsättningar gällande gårds-
bruksenheterna tillämpas även på gemen-
samma investeringar som görs av ett eller
flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1
mom. 1 punkten i finansieringslagen.

5 §

Andra produktionsinriktningar inom jord-
bruket

Stöd får beviljas för investeringar som
hänför sig till jordbruksproduktionen på en
gårdsbruksenhet, ifall det är fråga om in-
vesteringar som är nödvändiga för produktion
av gäss, ankor eller motsvarande fjäderfä,
svampodling, farmuppfödning av vilt, plock-
ning av vilda bär och svampar, primär
förädling av jordbruksprodukter eller annan
verksamhet som motsvarar ovan avsedd pro-
duktion och verksamhet och som räknas som
jordbruk.
Stöd beviljas inte för anskaffning av
jordbruks- eller skogstraktorer eller avverk-
ningsmaskiner och inte heller för invester-
ingar som främjar köttproduktion av bison,
emu eller struts eller farmuppfödning av
bison, emu eller struts.
Stöd får inte heller beviljas för invester-
ingar som avses i 5 § 1 mom. 1, 2, 4 eller
7—11 punkten i jord- och skogsbruksmini-
steriets förordning om styrning av struktur-
stödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd
för företagsverksamhet år 2005 (1436/2004),
ifall det är fråga om produktionsrelaterade
investeringar som är nödvändiga inom sed-
vanlig husdjursproduktion eller sedvanligt
åkerbruk.

6 §

Annan företagsverksamhet på gårdsbruksen-
heter

Som stödberättigande verksamhet inom
annan företagsverksamhet än jord- och skogs-
bruk betraktas
1) torvproduktion,
2) annan maskinentreprenad som bedrivs

med gårdsbruksenhetens produktionsredskap
och som i övrigt bedrivs på lägenheten än
entreprenad som gäller egentligt jordbruksar-
bete,
3) tjänsteproduktion där jordbrukets pro-

duktionsegendom, inklusive djur, eller gårds-
bruksenhetens bostadsbyggnader utnyttjas,
4) programservice och andra immateriella

tjänster där landsbygden utnyttjas,
5) varuproduktion i form av småskalig

företagsverksamhet, samt
6) annan företagsverksamhet som motsva-

rar verksamhet enligt 1—5 punkten.
Stöd beviljas dock inte för anskaffning av

vare sig jordbruks- eller skogstraktorer eller
avverkningsmaskiner.

7 §

Värmecentraler på gårdsbruksenheter

Stöd får beviljas för byggande, utvidgning
eller grundlig reparation av en sådan värme-
central som utnyttjar trä, om landsbygdssek-
tionen vid samarbetsgruppen i landskapet har
anvisat medel för verksamhet av detta slag då
den beslutat om styrning av medlen och om
urvalskriterierna för projekten.

8 §

Investeringar annanstans än på gårdsbruks-
enheter

Stöd för investeringar får beviljas sådana
landsbygdsföretag och sådana i 3 § 2 mom. i
finansieringslagen avsedda företag som be-
driver företagsverksamhet utanför gårds-
bruksenheten, om verksamheten hänför sig
till
1) annan förädling av skogsbruksprodukter

än kemisk träförädling,
2) produktion av tjänster eller varor,
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3) förmedling och marknadsföring av pro-
dukter som anges i 1 och 2 punkten med
undantag av minuthandel med jordbrukspro-
dukter,
4) förmedling eller marknadsföring av
produkter eller tjänster som avses i 6 §,
5) produktion av företagstjänster, samt
6) annan verksamhet som är jämförbar med
verksamhet enligt 1—5 punkten och som
bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.
Stöd som avses i 1 mom. får inte främja
sådana projekt eller åtgärder som det enligt
2 kap. i jord- och skogsbruksministeriets
förordning om styrning av strukturstödet för
gårdsbruk och av motsvarande stöd för
företagsverksamhet år 2005 (1436/2004) är
förbjudet att stöda eller som enligt nämnda
kapitel får stödjas endast i begränsad omfatt-
ning.
Stöd beviljas inte för investeringar i primär
förädling och marknadsföring av jordbruks-
produkter.

9 §

Förvärv av byggnader som är belägna på
arrendejord

Stöd får beviljas för förvärv av en byggnad
som behövs i verksamhet enligt 6 och 8 § och
som är belägen på jord som sökanden
arrenderat, om förvärvet är ekonomiskt sett
fördelaktigare än byggande eller grundlig
reparation av en motsvarande byggnad och
om den byggnad som förvärvas kan användas
på ett ändamålsenligt sätt till det ändamål för
vilket den förvärvas.
När stöd beviljas för förvärv av en på
arrendejord belägen byggnad för sådan verk-
samhet som avses i 1 mom. iakttas i
tillämpliga delar vad som bestäms i 10 §.
Dessutom skall den återstående arrendetiden
för arrendeavtalet vara minst tio år, och
arrendeavtalet skall vara inskrivet.

10 §

Förvärv av bebyggd fastighet

Av särskilt vägande skäl får stöd beviljas
för förvärv av en sådan byggnad jämte mark
som behövs inom företagsverksamhet enligt 6
och 8 §.

För att stöd skall kunna beviljas förutsätts
att
1) ingen offentlig finansiering under de tio

år som föregår överlåtelsen har beviljats och
betalats för byggande, utvidgning eller grund-
lig reparation av den byggnad som är belägen
på fastigheten eller för förvärv av fastigheten,
2) byggnaden lämpar sig för den företags-

verksamhet som skall bedrivas eller att
byggnaden till en ringa kostnad kan ändras så
att den blir lämplig samt att den i sitt avsedda
syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd
därav bestäms eller föreskrivs om de krav
som ställs på en sådan byggnad,
3) fastighetens köpesumma inte överstiger

fastighetens gängse värde, och
4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av

byggnadens värde.

11 §

Godtagbara kostnader för förvärv av bygg-
nader och fastigheter

Till stödberättigande vederlag räknas en-
dast den köpesumma eller del därav som skall
betalas i pengar till säljaren eller till personer
som säljaren anger.
När en fastighet som avses i 10 § förvärvas

skall det gängse priset för området och de
eventuella byggnader som finns där bedömas
med avseende på det ändamål för vilket de
förvärvas.

12 §

Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag
och företag som avses i 3 § 2 mom. i
finansieringslagen får beviljas för kostnader
som avses i 48 § 1 mom. i statsrådets
förordning
1) till högst 90 procent av de godtagbara

kostnader som avses i 48 § 1 mom. 1 punkten
i statsrådets förordning och till högst 50
procent av de godtagbara kostnader som avses
i 2—5 punkten i nämnda moment,
2) till högst 50 procent av de godtagbara

kostnaderna, om den utvecklingsåtgärd som
skall stödjas gäller annan utveckling i fråga
om förädlingen och marknadsföringen av
produkter som avses i bilaga I till EG-
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fördraget än de utvecklingsåtgärder som avses
i 48 a § i statsrådets förordning.
På stöd som avses i 1 mom. 2 punkten
tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. i
statsrådets förordning.

13 §

Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgning av
landsbygdsföretags företagsverksamhet som
avses i 3 § 1 mom. 4 punkten i finansierings-
lagen samt av företag som avses i 3 § 2 mom.
i finansieringslagen får beviljas enligt vad
som bestäms i 49 § i statsrådets förordning.

14 §

Europeiska gemenskapens bestämmelser om
stödberättigande kostnader

När stöd enligt 5, 7 och 9—12 § beviljas
för produktion, förädling och saluföring av
produkter som uppräknas i bilaga I till
EG-fördraget iakttas vad som i gemenskapens
riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn
(EGT C 28, 1.2.2000, s. 2), bestäms om
förutsättningarna för beviljande av stöd.
Stöd enligt 6—13 § beviljas enligt villko-
ren för stöd av mindre betydelse när stödet
beviljas för annat än produktion, förädling
eller saluföring av produkter som uppräknas
i bilaga I till EG-fördraget. Beloppet av stöd
som beviljats enligt villkoren för stöd av
mindre betydelse får, inklusive sådant stöd
som beviljats under de tre år som föregått
beviljandet, uppgå till högst 100 000 euro.
Vid beviljandet av stöd iakttas kommissio-
nens förordning (EG) nr 69/2001 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget
på stöd av mindre betydelse.

3 kap.

Stöd för utvecklingsprojekt på landsbyg-
den

15 §

Projekt som stöds

Stöd får beviljas för följande projekt:
1) utvecklingsprojekt som gäller jordbruk,
2) utvecklingsprojekt som gäller annan
företagsverksamhet,

3) utvecklingsprojekt som gäller utbild-
ning,
4) allmänna utvecklingsprojekt,
5) projekt för vattentjänster, samt
6) lokala aktionsgruppers förvaltnings- och

aktiveringsprojekt.
Detta kapitel tillämpas inte på sådant stöd

för utvecklingsprojekt i samband med före-
tagsverksamhet som beviljas företagare eller
företag vilka bedriver näringsverksamhet en-
ligt finansieringslagen och inte heller på
verksamhet eller åtgärder som huvudsakligen
syftar till att gagna en enda enskild närings-
idkare eller ett enda företag och endast i ringa
mån ett flertal enskilda näringsidkare eller
företag.

16 §

Stödtagare

Stöd för projekt får beviljas
1) kommun, samkommun eller deras in-

rättning, bolag eller stiftelse,
2) statligt ämbetsverk eller statlig inrätt-

ning,
3) församling eller kyrklig samfällighet,
4) annan offentligrättslig sammanslutning

eller stiftelse,
5) privaträttslig sammanslutning eller stif-

telse, samt
6) fysisk person eller flera fysiska personer

gemensamt.
En förening kan beviljas stöd endast om

den är registrerad.
För att stöd skall kunna beviljas skall den

utvecklingsverksamhet som stöds hänföra sig
på ett väsentligt sätt till sökandens uppgifter
eller verksamhetsidé. Sökanden skall ha till-
räcklig erfarenhet och yrkesskicklighet samt
ekonomiska förutsättningar att genomföra
utvecklingsprojektet som sig bör.

17 §

Stödberättigande verksamhet inom utveck-
lingsprojekt som gäller jordbruk och annan

företagsverksamhet

Stöd får beviljas
1) för utredningar enligt 52 § 2 mom. 2

punkten i statsrådets förordning, vilka gäller
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jordbrukssektorn som helhet, vissa produk-
tionsinriktningar eller produktionssätt inom
jordbruket eller skogsbruk, eller för sådana
projekt för utveckling av jord- eller skogs-
bruket i en region eller på en ort som kan höja
produktiviteten, förbättra inkomstnivån,
minska kostnaderna eller främja miljövården
eller djurens välfärd eller förbättra de sanitära
förhållandena,
2) för sådana i 52 § 2 mom. 3 punkten och
53 § 1 mom. i statsrådets förordning avsedda
offentliga utvecklingsprojekt som gäller annat
än jord- eller skogsbruk och vars syfte är att
utreda, värdera eller utveckla företagsverk-
samhetens allmänna verksamhetsbetingelser
inom branschen eller produktionsinriktningen
samt regionala eller ortbestämda verksam-
hetsbetingelser,
3) för sådana i 52 § 2 mom. 6 punkten i
statsrådets förordning avsedda utvecklings-
projekt vilkas åtgärder är planerade för en viss
grupp av företagare eller företag och som
syftar till att förbättra företagens verksam-
hetsbetingelser och lönsamhet och kvaliteten
på produktionen i synnerhet genom att öka
företagarnas samarbete och kunnande samt
genom att främja produktutveckling och
marknadsföring.

18 §

Stödberättigande verksamhet inom utveck-
lingsprojekt som gäller utbildning

Stöd för anordnande av utbildning som är
riktad till jordbrukare och jordbruksarbetare
får beviljas
1) för i artikel 14 i kommissionens för-
ordning om tillämpningen av artiklarna 87
och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små
och medelstora företag som är verksamma
inom produktion, bearbetning och saluföring
av jordbruksprodukter (EG) nr 1/2004 avsedd
yrkesutbildning inom jordbruk, som komp-
letterar praktiska erfarenheter och sedvanlig
läropliktsbaserad utbildning, examen på mel-
lanstadiet eller universitets- eller högskole-
examen och som inte utgör ett led i grund-
eller fortbildningsexamen i ovan nämnda
utbildning, fristående examen inberäknad;
stöd får beviljas för utbildning som syftar till
att utveckla yrkesskickligheten, förbättra

verksamhetens effektivitet och yrkesmäs-
sighet och på detta sätt främja jordbrukets
livsduglighet genom att verksamhetens och
produkternas kvalitet höjs och kunskaperna i
företagsekonomi förbättras samt beaktandet
av krav som gäller miljön, djurvälfärden och
hygienen inom företagets verksamhet främ-
jas,
2) för annan yrkesinriktad tilläggs- eller

fortbildning som tillhandahåller allmänna
färdigheter för ett yrke eller en näring och
som syftar till att göra landsbygdsnäringarna
mångsidigare samt utveckla sakkunnigtjäns-
terna; stöd får beviljas bara om utbildningen
inte på basis av en bedömning enligt punk-
terna 14 och 15 i gemenskapsramarna för stöd
för utbildning (EGT C 343, 11.11.1998, s. 10)
anses vara i artikel 87.1 i EG-fördraget avsett
statligt stöd.
Stöd får beviljas för anordnande av utbild-

ning som omfattar minst 20 lektioner. En
lektion skall vara minst 45 minuter lång.
Utbildningen kan ges i en eller flera perioder.
En utbildningshelhet för vilken stöd beviljas
kan omfatta sammanlagt högst 30 studie-
veckor.

19 §

Stödberättigande verksamhet inom allmänna
utvecklingsprojekt

Stöd enligt 13 § i finansieringslagen får
beviljas
1) för främjande av bygemenskapens ge-

mensamma verksamhet, såsom inrättande,
iståndsättning och utvidgning av gemen-
samma eller av bygemenskapen gemensamt
använda lokaler och områden,
2) för förseende av gemensamma eller

gemensamt använda lokaler eller områden
med sådana tillbehör och redskap att de kan
användas för gemensamma evenemang, för
upprätthållande av kontakter eller för rekrea-
tion,
3) för sådan förbättring av boendemiljöns

kvalitet i en by eller i en del därav som berör
flera familjer,
4) för främjande av den lokala kulturen,
5) för främjande av vitaliteten och aktivi-

teten i byar eller lokalsamhällen och för
förvärv av de färdigheter som behövs för
detta,
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6) för uppgörande och genomförande av
utvecklings- eller landskapsvårdsplaner för
byar, samt
7) för andra med verksamhet som avses i
1—6 punkten jämförbara åtgärder som gag-
nar den allmänna välfärden för invånarna i en
by eller i en del därav.
Stöd beviljas dock inte för sådan verksam-
het som hör till ett offentligt samfunds
lagstadgade grundläggande uppgift.

20 §

Stödberättigande verksamhet inom projekt för
vattentjänster

När stöd beviljas för sådana projekt för
vattentjänster som avses i 1 § 2 mom. i
statsrådets förordning tillämpas i tillämpliga
delar vad som föreskrivs i 19 §.

21 §

Stödberättigande verksamhet inom aktions-
gruppers aktiverings- och förvaltningsprojekt

Stöd får beviljas till lokala aktionsgrupper
för kostnader som föranleds av aktionsgrup-
pens aktiverings- och förvaltningsuppgifter.

4 kap.

Stödberättigande kostnader inom utveck-
lingsprojekt

22 §

Lönekostnader

Som en sådan skälig lön som avses i 55 §
1 mom. 1 och 4—6 punkten i statsrådets
förordning anses den lön inom kommunsek-
torn som allmänt betalas för motsvarande
uppgifter i de kommuner som hör till det
område där utvecklingsprojektet genomförs.
Ett godtagbart lönebelopp kan sänkas eller
höjas med högst 20 procent på grundval av
personens utbildning eller erfarenhet eller på
grundval av uppgiftens ansvarsfullhet.
Om anställningsförhållandet varar endast
en del av året eller om det arbete som utförs
till förmån för utvecklingsprojektet sker på
deltid, räknas såsom kostnad för utvecklings-

projektet högst den andel av de löneutgifter
som antecknas i bokföringen och som enligt
timbokföringen godkänns som arbete som
gäller utvecklingsprojektet.
Om ett anställningsförhållande på heltid

varar minst ett år är en förutsättning för
beviljandet av stöd att befattningen på ett med
tanke på omfattningen av projektet ändamåls-
enligt sätt har ledigförklarats offentligt.

23 §

Sakkunnigarvoden

Dagsarvodet för en sakkunnig skall vara
skäligt. Dagsarvodet får utgöra högst 1 000
euro. I beloppet av arvodet skall beaktas den
sakkunniges utbildning, erfarenhet eller för-
trogenhet av annat slag i fråga om den
rådgivningsuppgift eller utbildning som stöds.
Arvodet kan höjas med högst 20 procent, om
sakkunniguppdraget har krävt att den sak-
kunnige under en betydligt längre tid än
normalt har gjort sig förtrogen med uppgiften
eller om den sakkunnige av godtagbara skäl
har haft betydligt högre kostnader än normalt
på grund av genomförandet av uppgiften.

24 §

Kostnader för anläggningstillgångar, mate-
rialkostnader och övriga kostnader

Som godtagbara stödberättigande kostna-
der enligt 55 § 1 mom. i statsrådets förordning
kan anses
1) sådana med beaktande av utvecklings-

projektets omfattning skäliga utgifter som
föranleds av stödtagarens användning av
lokaler, till exempel el- och vattenanskaffning
och städning, till den del utgifterna föranleds
av utvecklingsprojektet eller detta ökar stöd-
tagarens sedvanliga utgifter, liksom också
sådana för projektet nödvändiga skäliga ut-
gifter som föranleds av postning och använd-
ningen av kommunikationsmedier, ko-
pieringsmaskin och andra motsvarande appa-
rater,
2) hyror för lokaler som genomföraren av

ett utvecklingsprojekt behöver för att genom-
föra projektet; hyran får inte överskrida den
gängse hyresnivån på orten,
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3) utgifter för anskaffning av material för
beredning och genomförande av utbildning
eller något annat utvecklingsprojekt, om inte
materialet är sådant som stödtagaren likväl
hade varit tvungen att skaffa för sin sedvan-
liga verksamhet, och
4) kostnader för anskaffning av utrustning,
förnödenheter och råvaror som är nödvändiga
för beredningen och genomförandet av ett
utvecklingsprojekt samt kostnader för hyra av
anläggningstillgångar.
Som en i 1 mom. 4 punkten avsedd
godtagbar anskaffning av utrustning anses
mindre kostnader för anskaffning av datorer,
telefoner eller andra motsvarande kommuni-
kationsmedier eller sådana anläggningstill-
gångar som i övrigt är nödvändiga för
genomförandet av projektet. Stöd får beviljas
enbart om anskaffningsutgiften kan avskrivas
i bokföringen under den tid projektet gen-
omförs eller om tillgången säljs till gängse
pris vid avslutandet av utvecklingsprojektet
och därav erhållna medel redovisas som
inkomst för utvecklingsprojektet. Om till-
gången inte säljs vid avslutandet av utveck-
lingsprojektet kan endast den i bokföringen
under projektets gång avskrivna andelen av
anskaffningskostnaden godkännas såsom
stödberättigande.
På andra anläggningstillgångar än de som
anges ovan tillämpas vad som bestäms i 25 §.

25 §

Investeringskostnader

Utöver vad som bestäms i 56 § i statsrådets
förordning får stöd beviljas för investeringar
på det sätt som avses i 2-5 mom.
På godtagbara kostnader för byggnadsin-
vesteringar tillämpas vad som föreskrivs i
34 § 2 mom. i statsrådets förordning.
Vid stödjandet av projekt för vattentjänster
iakttas i fråga om de godtagbara kostnaderna
i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen
om stödjande av projekt för vatten- och
avloppsåtgärder (686/2004) eller med stöd
därav.
Stöd för förvärv av fastigheter beviljas inte,
om fastighetens anskaffningspris överstiger
fastighetens gängse pris i samband med det
ändamål den förvärvats för och för vilket den
enligt projektplanen kommer att användas.

Stöd får beviljas för anskaffning av maski-
ner, anordningar och motsvarande utrustning,
om dessa vid avslutandet av projektet förblir
i stödtagarens ägo för att användas i enlighet
med utvecklingsprojektet i fråga, på det sätt
som bestäms i 59 § 1 mom. 3 punkten i
statsrådets förordning.

26 §

Stödberättigande kostnader inom aktions-
gruppernas aktiverings- och förvaltningspro-

jekt

Stödberättigande kostnader för en lokal
aktionsgrupp är
1) hyra för lokaliteter,
2) sådana sedvanliga kostnader i anslutning

till lokaliteterna som inte ingår i hyran,
3) lön inklusive bikostnader som betalas till

aktionsgruppens anställda,
4) kostnader som föranleds av postning,

telefonsamtal, användningen av datanät och
annan kommunikation,
5) kostnader som föranleds av sammanträ-

desarrangemang och sammanträdesarvoden,
dock högst enligt vad som betalas för
motsvarande kommunala organs sammanträ-
den,
6) kostnader som föranleds av förvärvande

av specialkunskaper som behövs i aktions-
gruppens arbete,
7) kostnader för anskaffning av sådana

köpta tjänster som är nödvändiga med tanke
på verksamheten i aktionsgruppen och sak-
kunnigarvoden,
8) kostnader för nödvändig ersättningsan-

skaffning av kontorsmöbler som behövs i
lokalerna inklusive en vanlig kontorsdator,
telefon och telefaxapparat eller motsvarande
kommunikationsmedier,
9) kostnader för anskaffning och uppdate-

ring av sedvanliga dataprogram som behövs
i kontorsarbete och i aktionsgruppens arbete,
10) kostnader för anskaffning av kontors-

förnödenheter som behövs i aktionsgruppens
arbete, samt
11) resekostnader som är nödvändiga för

verksamheten, dock högst till ett belopp som
kan ersättas i enlighet med det resereglemente
för statstjänstemän som gäller vid tidpunkten
för resan.
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Som stödberättigande kostnader anses inte
kostnader för förvärvande av sådana baskun-
skaper som behövs i kontorsarbete, till exem-
pel kunskaper i bokföring och databehand-
ling, grundläggande språkkunskaper eller
andra motsvarande kunskaper.
Vad som bestäms i 25 § 5 mom. tillämpas
på anskaffning av anläggningstillgångar som
avses i 1 mom.

5 kap.

Vissa begränsningar av stödberättigandet

27 §

Verifiering av kostnaderna

När en redovisning enligt 55 § 2 mom. i
statsrådets förordning företes skall till grund
för varje utgiftspost finnas ett verifikat i
bokföringen och, om utgiften fördelas både
som kostnader för utvecklingsprojektet och
som kostnader för annan verksamhet, en
skriftlig förklaring till kostnadsspecificering-
en. Som kostnadsgrund godkänns inte en
kalkyl där andelen av de övriga kostnaderna
räknas ut på basis av lönerna.

28 §

Mellanskillnad

När en maskin eller anordning anskaffas så
att en del av köpesumman kvittas genom att
en begagnad maskin eller anordning ges som
vederlag, anses som stödberättigande kostnad
endast skillnaden mellan priset på den maskin
eller anordning som anskaffats och priset på
den maskin eller anordning som överlåtits.

29 §

Avtal om genomförande av utvecklingsprojekt

Om en del av genomförandet av ett projekt
har överförts på någon annan än stödtagaren,
kan som stödberättigande kostnader godkän-
nas de kostnader som föranleds av ett avtal
mellan stödtagaren och den som utför tjäns-
ten, när avtalet har godkänts i samband med
stödbeslutet och kostnaderna har prissatts i
enlighet med produktionskostnaderna.

På underentreprenad tillämpas vad som
bestäms i 30 §.

30 §

Klarläggande av kostnadsnivån

Vid en upphandling som motsvarar förut-
sättningarna i lagen om offentlig upphandling
(1505/1992) iakttas det upphandlingsförfa-
rande som föreskrivs i nämnda lag och med
stöd därav.
Vid övrig upphandling skall anbud begäras

efter behov så, att det är möjligt att säkerställa
att kostnaderna för projektet är skäliga.

31 §

Kostnader som inte omfattas av stödet

Stöd beviljas inte för följande kostnader
eller kostnadsandelar:
1) kostnader som annars skulle godkännas

i fråga om mervärdesskattens andel, om inte
sökanden företer en av skattemyndigheten
avgiven eller någon annan tillräcklig utred-
ning över att återbäring av mervärdesskatten
inte kan fås för kostnader som hänför sig till
verksamheten i fråga,
2) kostnader som föranleds av förplägnad

som hänför sig till stödtagarens sedvanliga
verksamhet eller förmånstagarnas bedrivande
av affärsverksamhet,
3) andra kostnader för verksamheten som

föranleds av stödtagarens sedvanliga verk-
samhetsutövning,
4) kostnader för verksamhet som direkt

hänför sig till export eller import,
5) kostnader som föranleds av anskaff-

ningen och som höjer kostnaderna för ge-
nomförande av projektet utan att tillföra
projektet ett motsvarande mervärde, eller
6) sådana av upphandlingsavtalet föranled-

da kostnader där ersättningen fastställs som
en procentandel av de sammanräknade pro-
jektkostnaderna.
En kommun, staten och en kommunal eller

statlig inrättning är inte skyldig att visa upp
en i 1 mom. 1 punkten avsedd utredning, om
den med stöd av mervärdesskattelagen
(1501/1993) inte är skyldig att betala mer-
värdesskatt.
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32 §

Arbete som utförs utan vederlag och andelen
eget arbete

Som talkoarbete kan i utvecklingsprojekt
beaktas endast sådant utan vederlag utfört
arbete som traditionellt har utförts som
talkoarbete i sammanslutningen i fråga, till
exempel röjning, byggande och iståndsättning
av gemensamma lokaler och områden. Ett
talkoarbete kan hänföra sig endast till tu-
ristprojekt enligt 17 §, allmänna utvecklings-
projekt enligt 19 § och projekt för vatten-
tjänster enligt 20 §.
Som talkoarbete anses inte planering eller
ledning av ett utvecklingsprojekt eller delta-
gande i administrationen av eller i samman-
träden i anslutning till ett utvecklingsprojekt
och inte heller deltagande i styrgruppens
verksamhet eller sammanträden. Som talko-
arbete beaktas endast arbetsinsatser som
utförs av personer som har fyllt 14 år och i
fråga om vilka arbetslagstiftningens begräns-
ningar gällande sådana personer iakttas.
Som värdet av talkoarbete anses högst
8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och
högst 13,50 euro i timmen om den som utför
talkoarbete har utbildning eller långvarig
arbetserfarenhet inom den bransch som ar-
betet gäller. Värdet av talkoarbete som utförs
av en person under 18 år anses dock vara
högst 5,50 euro i timmen.
Om den som utför talkoarbete samtidigt
utan ersättning använder traktor eller någon
annan motsvarande arbetsmaskin, anses vär-
det av talkoarbetet vara högst 25 euro i
timmen. När grävmaskin eller någon motsva-
rande maskin används kan värdet av talko-
arbetet anses vara högst 34 euro i timmen.
Värdet av fackarbete som på något annat
sätt än som talkoarbete utförts för projektet
utan vederlag iakttas högst enligt de kostnader
som orsakats den som överlåtit tjänsten eller
enligt den lön som betalas för motsvarande
arbete.
Vid betalning av investeringsstöd som
beviljats i enlighet med 2 kap. tillämpas det
som i 3 mom. bestäms om värdet av arbete
också på andelen eget arbete som stödtagaren
utför.

Andelen arbete beaktas endast om det finns
en godtagbar timredovisning över det.
Värdet av sådant utan vederlag utfört arbete

som avses i 1—4 mom. skall beaktas som
privat finansiering av utvecklingsprojektet.

33 §

Värdet av insatsvaror som överlåts utan
vederlag

När eget virke används vid en byggnad-
sinvestering i samband med företagsverksam-
het på landsbygden enligt 2 kap. eller när
virke överlåts utan vederlag för genomföran-
de av ett utvecklingsprojekt enligt 3 kap.
beaktas som virkets råvirkesvärde det rotpris
för virke som allmänt tillämpas i området.
Virkets värde kan beaktas endast om en
utomstående person som besitter tillräcklig
yrkesskicklighet har gett ett intyg över vir-
kesmängden och värdet. Om det virke som
överlåtits har bearbetats genom sågning eller
hyvling, är virkets värde anskaffningspriset
för sådant motsvarande virke som enligt
gängse villkor allmänt finns att få i området.
Över mängden och värdet av sågat eller
hyvlat virke skall finnas ett intyg som
motsvarar intyget över mängden och värdet
av råvirke.
Vid byggnadsinvesteringar i samband med

företagsverksamhet på landsbygden som av-
ses i 2 kap. betraktas som värdet av andra
material och förnödenheter som erhållits från
den egna lägenheten det försäljningspris som
sökanden skulle ha fått vid försäljning av
dem. I fråga om mängden och värdet av
material och förnödenheter som överlåtits
krävs ett intyg som getts av en utomstående
person enligt 1 mom.
Som kostnad för användning av lokaliteter

eller något annat motsvarande rum kan
beaktas den tid som behövs för genomföran-
det av ett i 3 kap. avsett utvecklingsprojektet
i nämnda lokal. Den godtagbara kostnaden får
inte vara högre än den andel av driftskost-
naderna för lokalen, inklusive kapitalkostna-
derna, som motsvarar gängse hyra för lokalen.
Vid överlåtelse av maskiner och anord-

ningar för användning i ett utvecklingsprojekt
enligt 3 kap. godkänns som värde av över-
låtelsen högst en ersättning som motsvarar
den gängse hyresnivån på orten och vars
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storlek skall motiveras. För råvaror eller
färdiga produkter godkänns högst det pris
som överlåtaren hade kunnat få vid försälj-
ning av dem. För användningen av andra
insatsvaror skall företes ett intyg över insats-
varans anskaffningspris, i fråga om vilket som
godtagbar kostnad kan anses högst den andel
av anskaffningspriset som motsvarar använd-
ningen av insatsvaran med beaktande av
eventuella åldersrabatter.
Värdet av sådana utan vederlag överlåtna
insatsvaror som avses i 1, 3 och 4 mom. skall
beaktas som privat finansiering av utveck-
lingsprojektet.

34 §

Resekostnader

Resekostnader som ingår i ett utvecklings-
projekt är stödberättigande endast om de har
inbegripits i stödansökan och den godkända
projektplanen.
Resekostnaderna är godtagbara kostnader
endast om de föranleds av det praktiska
verkställandet av utvecklingsprojektet eller
om med resans hjälp kan erhållas sådana för
utvecklingsprojektet nödvändiga uppgifter
som annars inte skulle vara tillgängliga.
En utlandsresa kan godkännas som stöd-
berättigande endast av särskilt vägande skäl.

6 kap.

Stödform och stödbelopp

35 §

Stödform och minimibelopp

Stödet beviljas i form av bidrag. Bidrag får
inte beviljas, om det understiger 500 euro.
Stöd som enligt 5 § beviljas för anskaffning
av en maskin eller anordning beviljas dock
inte, om anskaffningspriset understiger 5 000
euro.

36 §

Investeringsstödets maximibelopp

Stöd för investeringar enligt 5, 6 och 8 §
får beviljas till högst 30 procent av de
godtagbara kostnaderna för investeringen.

Stöd för investeringar i värmecentraler
enligt 7 § och för investeringsprojekt som
främjar energibruket av virke enligt 8 § får
dock beviljas till högst 25 procent av de
godtagbara kostnaderna för investeringen.
I följande städer beviljas stöd inte för

investeringar som genomförs på detaljpla-
neområden: Helsingfors, Esbo, Tammerfors,
Vanda, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Björneborg,
Jyväskylä, Villmanstrand, Kotka och Vasa.

37 §

Maximibeloppet av stöd för förvärv av bygg-
nader och fastigheter

Vad som bestäms i 36 § tillämpas också på
förvärv av byggnader enligt 9 § och förvärv
av fastigheter enligt 10 §.

38 §

Stödets maximibelopp inom utvecklingspro-
jekt

Stöd, inklusive annan offentlig finansier-
ing, får beviljas för utvecklingsprojekt enligt
3 kap. till högst
1) 100 procent för förhandsutredningspro-

jekt som gäller verksamhet som avses i 3 kap.,
för kostnader som föranleds av att en sam-
manslutning verkar som en lokal aktions-
grupp och för sådana utvecklingsprojekt i
vilka ingår sammanfogning av flera projekt
inom samma sektor,
2) 75 procent av de godtagbara kostnaderna

för projekt som riktar sig till vissa företagar-
grupper och avses i 52 § 2 mom. 6 punkten
i statsrådets förordning och av de godtagbara
kostnader som hänför sig till sådana i
utvecklingsprojekt ingående investeringar
som avses i 56 § i statsrådets förordning, samt
3) 90 procent av övriga än ovan nämnda

kostnader.

39 §

Utvecklingsprojekt för företagargrupper

I en projektplan för ett utvecklingsprojekt
enligt 52 § 2 mom. 6 punkten i statsrådets
förordning skall kostnaderna för och finan-
sieringen av projektet uppskattas enligt före-
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tag. I stödbeslutet anges såväl det stöd som
beviljas sökanden som varje företagares andel
av stödet.
För i projektet deltagande andra företag
enligt finansieringslagen än sådana som pro-
ducerar jordbruksprodukter som uppräknas i
bilaga I till EG-fördraget består den stödandel
som nämns i 1 mom. av stöd av mindre
betydelse som avses i kommissionens för-
ordning (EG) nr 69/2001. Beloppet av det
slutliga stödet av mindre betydelse bestäms på
grundval av de faktiska kostnaderna och skall
efter projektets avslutande meddelas de fö-
retag som deltagit i projektet och som fått stöd
av mindre betydelse.
Till den del det i projektet ingår åtgärder
och av dem föranledda kostnader som inriktas
på andra företag än företag enligt finansie-
ringslagen finansierar företagen dessa kost-
nader i sin helhet som privat medfinansiering.
Samtliga företag som deltar i projektet skall
underteckna en förbindelse om deltagande i
projektet och förbindelsen skall fogas till
ansökan om finansiering.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

40 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28
september 2005.
Denna förordning tillämpas på sådana i 1 §

avsedda ansökningar som gäller i 2 kap.
avsett företagsstöd och anhängiggjorts den 3
oktober 2005 eller senare, dock senast den 31
december 2006, och på sådana i 1 § avsedda
ansökningar som gäller i 3 kap. avsett stöd för
utvecklingsprojekt och anhängiggjorts den 2
januari 2006 eller senare, dock senast den 31
december 2006.
Stöd för ansökningar som har anhängig-

gjorts i enlighet med denna förordning får
beviljas från och med den 2 januari 2006.

Helsingfors den 21 september 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Sirpa Karjalainen
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Bilaga 1 

Kommunförteckning som avses i 1 § i förordningen. 

För kommunernas del följs den områdesindelning som gällde den 31 december 2000. 

Arbetskrafts- och närings-
central 

Kommuner på den glest bebyggda och den 
egentliga landsbygden  

Övriga kommuner 

Nyland Högfors 
Karis 
Lappträsk 
Liljendal 
Mörskom 
Nummi-Pusula 
Pernå  
Pojo 
Pukkila 
Strömfors 
 

Askola 
Borgnäs 
Borgå 
Ekenäs 
Esbo 
Grankulla 
Hangö 
Helsingfors 
Hyvinge 
Ingå 
Karislojo 
Kervo 
Kyrkslätt 
Lojo 
Lovisa 
Mäntsälä 
Nurmijärvi 
Sammatti 
Sibbo 
Sjundeå 
Träskända 
Tusby 
Vanda 
Vichtis 

 

Arbetskrafts- och närings-
central 

Kommuner på den glest bebyggda och 
den egentliga landsbygden 

Övriga kommuner 

Egentliga Finland Alastaro 
Dragsfjärd 
Finby 
Gustavs 
Houtskär 
Iniö 
Karinainen 
Kiikala  

Aura  
Bjärnå 
Halikko 
Kisko 
Lemu 
Loimaa 
Lundo 
Masku 
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Kimito 
Korpo 
Koski 
Kuusjoki 
Laitila 
Loimaa kommun 
Marttila 
Mellilä 
Mietoinen 
Nagu 
Nystad 
Oripää 
Pargas 
Pöytyä 
Rimito 
Sagu 
Somero 
Suomusjärvi 
Tövsala 
Tarvasjoki 
Vahto 
Vehmaa 
Velkua  
Villnäs 
Västanfjärd 
Yläne 

Merimasku 
Muurla 
Mynämäki 
Nousis 
Nådendal 
Pemar 
Pertteli 
Pikis 
Pyhäranta 
Reso  
Rusko 
Salo 
S:t Karins 
Åbo  

Satakunta Eura 
Harjavalta 
Honkajoki 
Huittinen 
Jämijärvi 
Kankaanpää 
Karvia 
Kiikoinen 
Kiukainen 
Kjulo 
Kodisjoki 
Kumo 
Lavia 
Norrmark 
Påmark 
Sastmola 
Siikainen 
Säkylä 
Vampula 

Björneborg 
Euraåminne 
Kullaa 
Lappi 
Luvia 
Nakkila 
Raumo 
Ulvsby 
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Arbetskrafts- och närings-
central 

Kommuner på den glest bebyggda och 
den egentliga landsbygden 

Övriga kommuner 

Tavastland Artsjö 
Asikkala 
Hartola 
Hauho 
Humppila 
Hämeenkoski 
Kalvola 
Kärkölä 
Lammi 
Orimattila 
Padasjoki 
Renko 
Sysmä 
Tuulos  
Ypäjä 

Forssa 
Hattula 
Hausjärvi 
Heinola 
Hollola 
Janakkala  
Jockis 
Lahtis 
Loppi 
Nastola 
Riihimäki 
Tammela 
Tavastehus 

Birkaland Ikalis 
Juupajoki 
Kihniö 
Kuhmalahti 
Kuru 
Kylmäkoski 
Luopioinen 
Längelmäki 
Mouhijärvi 
Orivesi 
Parkano 
Punkalaidun 
Pälkäne 
Ruovesi 
Sahalahti 
Suodenniemi 
Tavastkyro 
Urjala 
Vammala 
Viljakkala 
Vilppula 
Virdois  
Äetsä 

Birkala 
Kangasala 
Lempäälä 
Mänttä 
Nokia 
Tammerfors 
Toijala 
Valkeakoski 
Vesilahti 
Viiala 
Ylöjärvi 

 
Arbetskrafts- och närings-
central 

Kommuner på den glest bebyggda och 
den egentliga landsbygden 

Övriga kommuner 

Sydöstra Finland 
  

Anjalankoski 
Elimäki 

Fredrikshamn 
Imatra 
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Iitti 
Jaala 
Luumäki 
Miehikkälä 
Parikkala 
Rautjärvi 
Saari 
Savitaipale 
Suomenniemi 
Uukuniemi 
Virolahti  
Ylämaa 

Joutseno 
Kotka 
Kouvola 
Kuusankoski 
Lemi 
Pyttis 
Taipalsaari 
Ruokolahti  
Valkeala 
Veckelax 
Villmanstrand 

Mellersta Finland Hankasalmi 
Joutsa 
Jämsänkoski 
Keuruu 
Konnevesi 
Korpilahti 
Kuhmoinen 
Kuorevesi  
Laukaa 
Leivonmäki 
Luhanka 
Multia 
Petäjävesi 
Sumiainen 
Toivakka 
Uurainen 

Jyväskylä 
Jyväskylä lk 
Jämsä  
Muurame  
Suolahti 
Äänekoski 

 
Arbetskrafts- och närings-
central 

Kommuner på den glest bebyggda och 
den egentliga landsbygden 

Övriga kommuner 

Södra Österbotten Alahärmä 
Alajärvi 
Alavus 
Bötom 
Etseri 
Evijärvi 
Ilmajoki 
Jalasjärvi 
Jurva 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kortesjärvi 
Kuortane 
Kurikka 

Nurmo 
Seinäjoki 
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Lappajärvi 
Lappo 
Lehtimäki 
Peräseinäjoki 
Soini 
Storå 
Töysä  
Vimpeli 
Ylihärmä 
Ylistaro  
Östermark 

Österbotten Himanka 
Kannus 
Korsnäs 
Kristinestad 
Kronoby 
Laihela 
Lillkyro 
Lochteå 
Malax 
Maxmo 
Nykarleby 
Närpes 
Oravais 
Pedersöre 
Storkyro 
Vörå 
 

Jakobstad 
Karleby 
Kaskö 
Kelviå  
Korsholm 
Larsmo 
Vasa 

Norra Österbotten Alavieska 
Kalajoki 
Karlö 
Lumijoki 
Merijärvi 
Muhos 
Oulainen 
Pyhäjoki 
Rantsila 
Ruukki 
Sievi 
Siikajoki 
Temmes 
Tyrnävä 
Vihanti  
Ylivieska 

Brahestad 
Haukipudas 
Kempele 
Kiiminki 
Limingo 
Oulunsalo 
Pattijoki 
Uleåborg 

 



Jord- och skogsbruksministeriets meddelande

Nr 760

om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet
av växthusstöd 2005

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 2005

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om
Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik

JSM:s
föreskrifts-
samling nr utfärdat träder i kraft

JSM:s förordning om utbetalning av det
slutliga beloppet av växthusstöd 2005. . . . . . . . 67/05 22.9.2005 28.9.2005

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling.
Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral,
(Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.

Helsingfors den 22 september 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Överinspektör Velimatti Mukkila
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