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L a g

Nr 828

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konven-
tionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption

och förmynderskap

Given i Helsingfors den 24 augusti 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Stockholm den 26 ja-
nuari 2006 ingångna överenskommelsen om
ändring av den i Stockholm den 6 februari
1931 mellan Finland, Danmark, Island,
Norge och Sverige ingångna konventionen
innehållande internationellt privaträttsliga be-
stämmelser om äktenskap, adoption och för-
mynderskap (FördrS 20/1931) (den nordiska
äktenskapskonventionen) gäller som lag så-
dana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Ett äktenskapsförord eller ett lagvalsavtal

mellan makar som avses i artikel 3 i den
nordiska äktenskapskonventionen och vilkas
hemvist är i Finland kan inte åberopas gente-

mot en makes borgenär, om avtalet inte givits
in till magistraten för registrering så som
föreskrivs i lagen om vissa personregister vid
magistraterna (57/2005).

Registrering av ett lagvalsavtal som avses i
1 mom. kan inte åberopas till skada för en
sådan borgenär vars fordran har uppstått före
registreringen av avtalet, om makarnas hem-
vist vid tidpunkten för fordrans uppkomst var
i Finland.

3 §
Angående registreringen av de avtal som

avses i 2 § och de uppgifter som införs i
registret gäller vad som i lagen om vissa
personregister vid magistraterna föreskrivs
om motsvarande handlingar som avses i äk-
tenskapslagen (234/1929).
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4 §
Närmare bestämmelser om verkställig-

heten av denna lag kan utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

5 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 24 augusti 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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Statsrådets förordning

Nr 829

om stödjande av projektverksamhet på landsbygden

Given i Helsingfors den 29 augusti 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,
föreskrivs med stöd av lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006):

1 kap.

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på projektstöd
som avses i 4 kap. i lagen om stöd för
utveckling av landsbygden (1443/2006).

Denna förordning tillämpas på stöd som
delfinansieras av Europeiska gemenskapen.

Genom denna förordning kompletteras de
bestämmelser om förutsättningarna för bevil-
jande och betalning av stöd som ingår i artik-
larna 20 och 52 i rådets förordning (EG) nr
1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling
från Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling (EJFLU) och i de förord-
ningar som kommissionen har antagit om
genomförandet av den.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) EG:s förordning om landsbygdsutveck-

ling rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om
stöd för landsbygdsutveckling från Europe-
iska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling (EJFLU),

2) lagen om landsbygdsutveckling lagen
om stöd för utveckling av landsbygden
(1443/2006),

3) programförvaltningslagen lagen om för-
valtning av program som hänför sig till ut-
veckling av landsbygden (532/2006),

4) program ett sådant program enligt EG:s
förordning om landsbygdsutveckling som av-
ses i 7 § i programförvaltningslagen och gäl-
ler det finländska fastlandet,

5) det nationella omstruktureringspro-

grammet för sockerindustrin det nationella
omstruktureringsprogram som avses i artikel
14 i kommissionens förordning (EG) nr
968/2006 om fastställande av tillämpningsfö-
reskrifter för rådets förordning (EG) nr
320/2006 om inrättande av en tillfällig ord-
ning för omstrukturering av sockerindustrin i
gemenskapen,

6) aktionsgrupp en sådan lokal aktions-
grupp som avses i 4 § 20 punkten i lagen om
landsbygdsutveckling,

7) samordningsprojekt ett i 20 § i lagen om
landsbygdsutveckling avsett projekt som ge-
nomförs av en aktionsgrupp,

8) underprojekt ett samordnat projekt som
ingår i ett samordningsprojekt som genom-
förs av en aktionsgrupp,

9) samordningsprojektets första fas verk-
samhet som bedrivs fram till det att medde-
lande om att underprojekt kan sökas har of-
fentliggjorts,

10) samordningsprojektets andra fas verk-
samhet som bedrivs efter att meddelande har
offentliggjorts samt behandling och genom-
förande av underprojekt,

11) naturaprestation arbete som utförts el-
ler produktionsinsats som överlåtits utan ved-
erlag till förmån för ett projekt,

12) talkoarbete sådant utan vederlag för ett
projekt utfört arbete, huvudsakligen kropps-
arbete, som inte kräver någon särskild yrkes-
skicklighet och traditionellt har utförts på
talko,

13) de minimis-stöd stöd som beviljas en-
ligt de villkor som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
stöd av mindre betydelse och vars totala be-
lopp inte får överstiga 200 000 euro under en
enda period omfattande tre beskattningsår,

14) statligt stöd stöd som avses i artikel
87.1 i fördraget om upprättandet av Europe-
iska gemenskapen,
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15) finansieringskvot för en aktionsgrupp
en i 4 § 22 punkten i lagen om landsbygdsut-
veckling avsedd kvot.

2 kap.

Förutsättningar för beviljande av projekt-
stöd

3 §

Projektplan

Stöd kan beviljas för projekt för vilka har
utarbetats en ändamålsenlig projektplan.

En projektplan eller bilagorna till den skall
åtminstone innehålla

1) en utredning om sökandens verksamhet,
organisation och ekonomiska ställning samt
om de personalresurser och andra resurser
som används för att genomföra projektet,

2) specificerade uppgifter om projektets
innehåll, mål och målgrupp,

3) specificerade uppgifter om sättet och
tidpunkten för genomförande av projektet
samt om eventuella överföringar av stöd en-
ligt 9 § i lagen om landsbygdsutveckling,

4) uppgifter om dem som deltar i projek-
tets genomförande, om dem som ansvarar för
genomförandet och finansieringen och om
eventuella avtalsarrangemang,

5) projektets kostnadsförslag jämte kost-
nadsspecificering samt finansieringsplan in-
klusive uppgifter om inkomsterna från pro-
jektet,

6) uppgifter om på vilket sätt information
ges om hur projektet framskrider samt dess
resultat rapporteras.

Om ansökan gäller ett samordningsprojekt
som genomförs av en aktionsgrupp, skall i
ansökan om samordningsprojektets första fas
ingå en utredning om hur underprojekten or-
ganiseras och om ansökningsförfarandet, och
i projektplanen för den andra fasen i tillämp-
liga delar uppgifterna i 2 mom. även för
underprojektens del.

4 §

Byggnadsplan

Till en ansökan som gäller byggande skall

utöver en projektplan dessutom fogas en plan
som skall inbegripa

1) huvudritningar,
2) konstruktionsplan, VVS-plan, elplan

och motsvarande särskilda planer som är av
särskild betydelse när de godtagbara kost-
naderna för projektet bedöms,

3) en byggnadsbeskrivning, och
4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskal-

kyl som grundar sig på byggnadsbeskriv-
ningen.

Detaljeringsgraden hos och omfattningen
av en plan som gäller byggande skall stå i
adekvat proportion till projektets omfattning
och totalkostnader.

5 §

Projektets berättigande till stöd

Stöd kan beviljas för projekt vilkas genom-
förande anses effektivast främja insatsom-
rådena i fråga om näringsverksamhet och må-
len i det program för vars genomförande den
bevillningsfullmakt ur vilken stödet avses bli
beviljat har anvisats. När en ansökan som
lämnats till en aktionsgrupp bedöms skall
dessutom förverkligandet av den lokala pla-
nen samt när en ansökan som lämnats till en
arbetskrafts- och näringscentral bedöms för-
verkligandet av den regionala planen beaktas.
När stödet fördelas kan dessutom genom-
förandet av åtgärderna för diversifiering i det
nationella omstruktureringsprogrammet för
sockerindustrin beaktas.

En förutsättning för att stöd skall beviljas
för ett projekt är att projektet med avseende
på dess mål genomförs på ett totalekonomiskt
fördelaktigt sätt.

6 §

Förutsättningar för beviljande av projektstöd

För beviljande av stöd förutsätts att
1) det projekt som stöds ger sökanden möj-

lighet att utföra sådana uppgifter i anslutning
till sökandens verksamhet som inte vore möj-
liga att genomföra utan stöd,

2) den som ansöker om stöd har befogen-
het att besluta om projektet och svara för de
kostnader det föranleder,
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3) den som ansöker om stöd anses ha
tillräckliga ekonomiska och funktionella för-
utsättningar samt kompetens att genomföra
projektet eller, om stödtagaren inte själv ge-
nomför projektet, att den som genomför pro-
jektet har motsvarande kompetens,

4) den som ansöker om stöd har möjlighet
att följa upp projektet och ingripa i dess
genomförande,

5) om den som ansöker om stöd och den
som genomför projektet inte är en och
samma aktör, den som ansöker om stöd eller
den som utövar beslutanderätt i den sökande
sammanslutningen inte är jävig i förhållande
till den som genomför projektet enligt vad
som anges i 28 § i förvaltningslagen
(434/2003),

6) den verksamhet som bedrivs av den som
ansöker om stöd eller den som genomför
projektet har ordnats så att lönekostnaderna
för den person som sköter uppgifter i anslut-
ning till det understödda projektet och kost-
naderna för skötseln av dessa uppgifter kan
särskiljas från kostnaderna för sammanslut-
ningens övriga verksamhet genom timredo-
visning eller på något annat godtagbart sätt,
och

7) ekonomiförvaltningen samt använd-
ningen av anläggningstillgångar och medel
hos den som ansöker om stöd har ordnats så
att av de totala kostnaderna kan specificeras
den andel kostnader som hänför sig till sö-
kandens övriga verksamhet och den andel
kostnader som hänför sig till projektet.

Det som i 1 mom. 6 och 7 punkten bestäms
om specificering av verksamheten, ekonomi-
förvaltningen och användningen av medel
gäller också verksamhet som en aktionsgrupp
bedriver med hjälp av en verksamhetspen-
ning när gruppen ansöker om stöd för ett
projekt.

3 kap.

Utvecklingsprojekt

7 §

Allmännyttig verksamhet som stöds

I fråga om allmännyttiga utvecklingspro-
jekt kan stöd beviljas

1) för planering och utveckling av service
för invånarna på landsbygden,

2) för uppgörande och genomförande av
utvecklingsplaner för byar,

3) för främjande av dragningskraften och
aktiviteten i byar eller lokalsamhällen och för
verksamhet som har som mål att locka nya
invånare till regionen samt för förvärv av de
färdigheter som behövs för detta,

4) för bevarande, utvecklande och utnytt-
jande av landsbygdens kulturarv,

5) för förbättrande av trivseln i lands-
bygdsmiljöer,

6) för planering och genomförande av in-
ternationella projekt som överensstämmer
med de lokala planerna,

7) för uppgörande och genomförande av
planer som gäller den byggda miljön på
landsbygden och landskapsvården,

8) för andra åtgärder som kan jämföras
med i 1—7 punkten avsedd verksamhet och
som gagnar den allmänna välfärden för invå-
narna i en by eller i en del av en by.

Stöd beviljas dock inte för verksamhet som
hänför sig till skötseln av offentliga samfunds
lagstadgade obligatoriska grundläggande
uppgifter. För sådan verksamhet enligt pröv-
ning som bedrivs av ett offentligt samfund
och om vars grunder bestäms i lag kan stöd
beviljas endast av särskilt grundad anledning.

De åtgärder som avses i 1 mom. får inte
innefatta investeringar.

8 §

Verksamhet som stöds som projekt för
utveckling av näringarna

Stöd kan beviljas för sådana utvecklings-
projekt gällande näringsverksamhet

1) som hänför sig till planering, utveckling
och verkställande av servicen inom närings-
verksamheten på landsbygden, eller

2) som har som mål att allmänt gynna
näringsverksamheten på landsbygden, inbe-
gripet information om resultaten av projektet.

9 §

Förutsättningar för stödjande av utvecklings-
projekt

Stöd beviljas inte för sådana utvecklings-
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projekt där nyttan av projektet antingen re-
gionalt eller på grund av branschen i fråga
begränsas till ett eller ett fåtal på förhand
eller inom en viss bransch kända företag eller
en grupp av sådana företag.

Kostnaderna för offentliggörande av ett ut-
vecklingsprojekt skall ingå i kostnaderna för
projektet. Information om utvecklingsprojek-
tets resultat skall med beaktande av projek-
tets omfattning och natur på lämpligt sätt ges
ut till näringsidkare och företag. Den nytta
som följer av utvecklingsprojektet skall utan
ersättning stå till förfogande för dessa, med
undantag för smärre postningskostnader och
andra motsvarande kostnader.

Om slutresultatet av ett utvecklingsprojekt
är sådant att till det uppkommer upphovsrätt
eller det uppfyller villkoren för patent eller
skydd för annan immateriell rättighet förut-
sätter beviljande av stöd att den immateriella
rättigheten inte skyddas eller att det inte
tillåts att upphovsrätten eller annan immate-
riell rättighet överförs från stödtagaren för att
komma endast eller huvudsakligen ett eller
flera företag till godo.

10 §

Verksamhet som inte omfattas av stöd

Som sådan verksamhet för vilken stöd inte
får beviljas på grund av att stödet då skulle
inbegripa statligt stöd betraktas åtminstone

1) verksamhet där man med hjälp av stöd
utvecklar en nyttighet eller tjänst som direkt
eller genom små tilläggsåtgärder utan ersätt-
ning eller till ett pris som är lägre än gängse
ersättning kan utnyttjas av företag, vissa före-
tagsgrupper eller i företagsverksamhet inom
endast en viss bransch,

2) verksamhet där det huvudsakliga målet
för utvecklingsprojektet är att hos företag
eliminera sådana vanliga kostnader som hän-
för sig till utveckling av företaget eller pro-
duktutveckling,

3) regelbunden ekonomisk verksamhet
som stödtagaren bedriver och för vilken
gängse ersättning inte tas ut hos kunderna,
om syftet med utvecklingsprojektet är att er-
sätta kostnaderna för denna verksamhet,

4) ekonomisk verksamhet som bedrivs av
en stödtagare som är ett sådant offentligt

samfund vars ekonomiska verksamhet och
övriga verksamhet inte har skiljts åt.

11 §

Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas för följande nödvändiga
godtagbara kostnader som föranleds av ett
utvecklingsprojekt:

1) kostnader för löner och arvoden med
undantag av kostnader som betalas som natu-
raförmån,

2) resekostnader,
3) anskaffning av köpta tjänster,
4) hyreskostnader,
5) andra kostnader som direkt föranleds av

genomförandet av utvecklingsprojektet, med
undantag av anskaffning av anläggningstill-
gångar.

Kostnaderna för en utlandsresa kan vara
godtagbara endast om

1) resekostnaderna hänför sig till ett inter-
nationellt projekt som genomförs av en lokal
aktionsgrupp, utvecklingsprojektets innehåll
förutsätter det eller det finns något annat
särskilt vägande skäl till resan, och

2) det vägande skälet till, syftet med och
kostnaderna för resan ingår i projektplanen
eller, om ett ändamålsenligt genomförande av
projektet förutsätter resor till utlandet, ut-
landsresornas andel av kostnaderna för pro-
jektet motiveras och anges separat i planen.

12 §

Naturaprestationer

Som kompensation för privat finansiering
kan endast talkoarbete godkännas. Såsom
personer som kan utföra talkoarbete god-
känns personer som fyllt minst 15 år.

Värdet på talkoarbete är 10 euro i timmen
per person. Om talkoarbete utförs med trak-
tor eller någon annan motsvarande arbetsma-
skin, skall som värde på användningen av
arbetsmaskin ytterligare räknas 20 euro i tim-
men.

Övriga naturaprestationer i ett utvecklings-
projekt anses inte som godtagbara kostnader
och kan inte beaktas som privat finansiering.
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13 §

Beloppet av stöd för utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas högst till ett belopp som
med den övriga offentliga finansieringen in-
beräknad är högst 100 procent av de godtag-
bara kostnaderna för projektet, om det är
fråga om

1) förhandsutredning eller genomförande
av eller undersökning av möjligheterna att
genomföra ett sådant projekt som gäller
minst två arbetskrafts- och näringscentralers
område eller minst två landskap,

2) förhandsutredning eller genomförande
av eller undersökning av möjligheterna att
genomföra ett sådant projekt som gäller
minst två aktionsgrupper,

3) ett internationellt projekt, eller
4) ett utvecklingsprojekt som har som syfte

att utreda, bedöma och utveckla de allmänna
verksamhetsbetingelserna för bransch- och
produktionsinriktningsspecifik företagsverk-
samhet.

För andra än i 1 mom. nämnda projekt kan
stöd beviljas högst till ett belopp som med
den övriga offentliga finansieringen inberäk-
nad är högst 90 procent av de godtagbara
kostnaderna för projektet.

För projekt som förordas av en aktions-
grupp kan stöd dock beviljas till ett belopp av
högst 150 000 euro.

4 kap.

Utbildningsprojekt

14 §

Utbildning för jord- och skogsbruks-
företagare och företagare inom livsmedels-
branschen som stöds som utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas för sådana utbildnings-
projekt om vilka bestäms i artikel 20.a punkt
i i EG:s förordning om landsbygdsutveckling
och som gäller yrkesutbildning som tillhan-
dahålls personer som är verksamma inom
jord- och skogsbrukssektorn eller livsmedels-
sektorn.

Av den utbildning som avses i 1 mom.

skall mer än hälften genomföras någon an-
nanstans än på utbildningsdeltagarnas lägen-
heter eller fastigheter.

15 §

Annan utbildning som stöds som utbildnings-
projekt

Stöd kan beviljas för andra än i 14 §
avsedda utbildningsprojekt som

1) gäller sådan yrkesinriktad fortbildning
eller kompletterande utbildning som ger all-
männa färdigheter för att utöva ett yrke eller
bedriva en näring och som har som mål att
göra landsbygdsnäringarna mångsidigare
samt utveckla sakkunnigtjänsterna,

2) syftar till att öka yrkeskompetensen,
utveckla aktionsberedskapen och öka samar-
betsberedskapen hos invånarna på landsbyg-
den,

3) syftar till att öka kompetensen i frågor
som gäller miljö och energi, eller

4) gäller förvärvande av färdigheter som
behövs i internationell verksamhet och ut-
bildning som tillhandahålls i form av interna-
tionellt samarbete.

16 §

Utbildningens längd och omfattning

Stöd kan beviljas för sådan i 14 § och i
15 § 1, 2 och 4 punkten avsedd utbildning
som motsvarar en utbildningsperiod omfat-
tande sammanlagt minst 20 lektioner som
varar minst 45 minuter. Utbildningen kan ges
i en eller flera sekvenser. Den utbildning som
stöds kan sammanlagt omfatta en studiehel-
het som motsvarar högst 30 studieveckor, 45
studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande
omfattning.

Utbildningen kan också omfatta utbildning
för personer som ger i 14 och 15 § avsedd
utbildning eller rådgivning.

17 §

Stöd för informationsförmedling

I fråga om utbildningsprojekt kan stöd
även beviljas för verksamhet som omfattar
till företagare riktad förmedling av informa-
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tion om sådana nya produktions-, marknads-
förings- och servicemetoder eller andra meto-
der som väsentligt förbättrar affärsverksam-
heten.

18 §

Förutsättningar för stödjande av utbildnings-
projekt

Stöd kan beviljas för sådan utbildning som
kompletterar praktisk erfarenhet och utbild-
ning som baserar sig på den ordinarie läro-
plikten, en examen på mellanstadiet eller en
universitets- eller högskoleexamen utan att
den utgör en del av en examen inom den
grundläggande utbildningen eller inom fort-
bildning.

En förutsättning för beviljande av stöd är
att stödtagaren eller, om utbildningsprojektet
genomförs av någon annan än stödtagaren,
den som genomför projektet har en i förhål-
lande till utbildningsprojektets karaktär och
omfattning yrkeskunnig utbildare eller i fråga
om projekt som gäller annan informationsför-
medling en i förhållande till projektets karak-
tär yrkeskunnig person som genomför pro-
jektet.

Stöd beviljas inte för sådana utbildnings-
projekt som gäller rådgivning och utbildning
som ges inom ramen för systemet för jord-
bruksrådgivning enligt 4 a kap. i lagen om
verkställighet av systemet med samlat gårds-
stöd (557/2005) eller vars kostnader har be-
aktats i det miljöstöd för jordbruket som av-
ses i 4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om
kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbru-
ket samt om vissa andra stöd som har sam-
band med förbättrande av miljöns och lands-
bygdens tillstånd (1440/2006).

19 §

Statligt stöd i ett utbildningsprojekt

Då stöd beviljas för ändamål som avses i
15 eller 17 § skall som ett utbildningsprojekt,
vars stödjande inte inbegriper statligt stöd,
betraktas endast sådan av offentliga samfund,
allmännyttiga sammanslutningar eller kom-
mersiella sammanslutningar anordnad utbild-
ning som inte är utbildning som avses i arti-

kel 2.d eller 2.e i kommissionens förordning
(EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artik-
larna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till
utbildning.

Stöd som betraktas som statligt stöd kan
beviljas för sådana i 15 och 17 § avsedda
utbildningsprojekt där ett eller flera företag
har nytta av projektet så, att den andel av
stödet som utgör nytta för företaget beviljas
företaget i fråga som ett de minimis-stöd.

Anordnandet av sådan för alla öppen ut-
bildning som inbegriper handledning eller
rådgivning som har anpassats till verksamhe-
ten vid ett företag som ägs av en företagare
som deltar i utbildningen, eller som inbegri-
per företagsbesök, betraktas alltid som stat-
ligt stöd till den företagare som deltar i ut-
bildningen eller dennas företag, om företaget
bedriver annan företagsverksamhet än

1) jordbruk,
2) skogsbruk eller
3) första gradens förädling och marknads-

föring av jord- eller skogsbruksprodukter en-
ligt 4 § 5 punkten i lagen om landsbygdsut-
veckling.

20 §

Godtagbara kostnader för utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas för följande nödvändiga
kostnader som föranleds av ett utbildnings-
projekt:

1) kostnader för löner och arvoden med
undantag av kostnader som betalas som natu-
raförmåner,

2) resekostnader,
3) anskaffning av köpta tjänster,
4) hyreskostnader,
5) anskaffning av material som behövs vid

genomförande av utbildningsprojektet och av
annan utrustning än sådan som betraktas som
anläggningstillgångar,

6) andra kostnader som föranleds direkt av
genomförandet av utbildningsprojektet med
undantag av anskaffning av anläggningstill-
gångar.

I fråga om utrikesresor tillämpas vad som
bestäms i 11 § 2 mom.

Naturaprestationer som ingår i ett utbild-
ningsprojekt anses inte som godtagbara kost-
nader och kan inte beaktas som privat finan-
siering.
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21 §

Beloppet av stöd för utbildningsprojekt

Stöd kan beviljas högst till ett belopp som
med den övriga offentliga finansieringen in-
beräknad är högst

1) 100 procent av de godtagbara kostna-
derna för sådana i 14 § avsedda utbildnings-
projekt som gäller allmän informationsför-
medling samt av de godtagbara kostnaderna
för sådana i 15 och 17 § avsedda utbildnings-
projekt vars stödjande inte utgör i 19 § avsett
statligt stöd,

2) 90 procent av de godtagbara kostna-
derna för andra utbildningsprojekt.

För projekt som förordas av en aktions-
grupp kan stöd dock beviljas till ett belopp av
högst 150 000 euro.

5 kap.

Allmännyttiga investeringsprojekt

22 §

Verksamhet som stöds som investerings-
projekt

Stöd för en allmännyttig investering kan
beviljas för

1) uppförande, reparation och utvidgning
av en byggnad eller konstruktion som är i
gemensam användning inom ett bysamhälle,

2) anskaffning av maskiner eller anord-
ningar som möjliggör att en lokal eller ett
område i gemensamt bruk används för ge-
mensamma sammankomster, kontakter eller
rekreation,

3) genomförande av mindre vägprojekt
och projekt för vattentjänster samt byggande,
grundlig reparation och utvidgning av mindre
telekommunikationsnät,

4) förvärv av sådan med upphovsrätt skyd-
dad nyttjanderätt som behövs i samband med
främjande av den lokala kulturen,

5) genomförande av utvecklings- och land-
skapsvårdsplaner för byar,

6) anläggning och utveckling av stråk på
landsbygden,

7) iståndsättning av miljö- och kulturob-
jekt på landsbygden.

På stödjandet av allmännyttiga investe-
ringar tillämpas vad som i 7 § 2 mom. be-

stäms om beviljande av stöd till offentliga
samfund. Kommuner eller samkommuner
kan beviljas stöd endast om kommunens eller
samkommunens andel av den offentliga fi-
nansieringen är minst 30 procent.

23 §

Förutsättningar för stödjande av
investeringsprojekt

Ett investeringsprojekt kan stödjas endast
om den nytta som fås av det på ett ändamåls-
enligt sätt styrs till invånarna och andra aktö-
rer inom området. Investeringen skall i regel
stå till förfogande för byns samtliga invånare
och aktörer.

Som en omständighet som talar för bevil-
jandet av stöd betraktas positiva effekter som
investeringen har när det gäller

1) jämställdheten och jämlikheten,
2) miljön,
3) användningen av förnybar energi eller
4) utnyttjandet av den befintliga samhälls-

strukturen.
Om den åtgärd som stöds genomförs inom

ett område som inte ägs eller innehas av
stödtagaren, eller i någon motsvarande bygg-
nad eller på någon annan plats, är en förut-
sättning för beviljande av stöd att ägaren eller
vid behov innehavaren av området har gett
sitt samtycke till åtgärden och till att det
objekt som stöds står till förfogande för invå-
narna och aktörerna inom området med beak-
tande av investeringsprojektets natur och un-
der en lämplig tid, dock minst den tid som
avses i 24 § 2 mom. i lagen om landsbygds-
utveckling. Bevarandet av nyttjanderätten
skall säkerställas på ett ändamålsenligt sätt
genom att hyres- eller arrenderätt eller någon
annan särskild rätt registreras, servitut stiftas
eller någon annan motsvarande åtgärd vidtas.

Stöd för anskaffning av en maskin eller
anordning kan beviljas om maskinen eller
anordningen efter att projektet slutförts blir
kvar i stödtagarens ägo för ett ändamål som
överensstämmer med utvecklingsprojektets
syfte.

24 §

Investeringsprojekt som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte om stödet inbegriper
statligt stöd till följd av att
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1) investeringen de facto direkt eller indi-
rekt gynnar endast en näringsidkare eller en
liten grupp av näringsidkare,

2) investeringens huvudsakliga syfte är att
för dem som bedriver en viss näring inom
området delvis eller helt eliminera sådana
kostnader som annars hänförs till företagets
vanliga investeringskostnader, eller

3) investeringens huvudsakliga syfte är att
på ett väsentligt sätt gynna företagsverksam-
heten inom en enda produktionssektor.

Stöd beviljas inte för en investering för
vilken kan beviljas stöd enligt 4 § 1 mom.
4 punkten i lagen om kompensationsbidrag,
miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra
stöd som har samband med förbättrande av
miljöns och landsbygdens tillstånd.

25 §

Godtagbara kostnader för investerings-
projekt

Stöd kan beviljas för sådana skäliga kost-
nader för genomförande av ett investerings-
projekt som följer av

1) anskaffning av material och tillbehör
som behövs för uppförande, reparation eller
utvidgning av en byggnad eller konstruktion
samt anskaffning av anordningar med nära
anknytning till byggnader eller konstruktio-
ner, och planeringskostnader, arbetslöner och
ackordskostnader,

2) anskaffning av en maskin, anordning
eller immateriell rättighet,

3) planering och utförande av vatten- och
avloppsåtgärder på det sätt som föreskrivs i
7 § i lagen om stödjande av vatten- och av-
loppsåtgärder (686/2004),

4) planering och upprättande av datanät
och motsvarande nätverk och anskaffning av
utrustning samt anskaffning av de nyttjande-
rätter som är nödvändiga för att upprätta och
använda nätverk.

Anskaffningspriset för en maskin eller an-
ordning som anskaffas i begagnat skick får
inte överstiga maskinens eller anordningens
gängse värde. Den återstående användnings-
tiden bör vara tillräcklig med avseende på
investeringens syfte och maskinen eller an-
ordningen bör till sina tekniska egenskaper
vara ändamålsenlig med avseende på den pla-
nerade användningen.

I fråga om naturaprestationer tillämpas be-
stämmelserna i 12 §.

26 §

Begränsningar som gäller byggande och
förvärv av fastighet

Som kostnader för grundlig reparation
godkänns högst 75 procent av kostnaderna
för motsvarande nybyggnad. De godtagbara
kostnaderna för grundlig reparation i fråga
om historiskt eller arkitektoniskt värdefulla
byggnader får dock uppgå till högst 100 pro-
cent av kostnaderna för en nybyggnad.

När en byggnad med eller utan mark för-
värvas förutsätter beviljandet av stöd att

1) ingen offentlig finansiering har beviljats
och betalts för uppförande, utvidgning eller
grundlig reparation av byggnaden eller för
förvärv av fastigheten under de tio år som
föregår överlåtelsen,

2) byggnaden lämpar sig för den verksam-
het som skall bedrivas eller till mindre kost-
nader kan ändras till en sådan samt att den i
sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag
eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs
om de krav som ställs på en sådan byggnad,

3) byggnadens eller fastighetens köpe-
summa inte överstiger dess gängse värde, och

4) fastighetens värde i huvudsak utgörs av
värdet på en byggnad som kommer att använ-
das i den planerade verksamheten.

Stöd beviljas inte för förvärv av en fastig-
het, om markens andel överstiger tio procent
av anskaffningspriset för hela fastigheten.

Om stöd söks av en kommun eller en
samkommun tillämpas 2 mom. 2 punkten
inte på finansiering som grundar sig på kom-
munens egen besittningsrätt.

27 §

Beloppet av stöd för investeringsprojekt

Stöd kan beviljas högst till ett belopp som
med den övriga offentliga finansieringen in-
beräknad är högst 75 procent eller, om den
som ansöker om stöd är en kommun eller en
samkommun, 100 procent av de godtagbara
kostnaderna.
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För projekt som förordas av en aktions-
grupp kan stöd beviljas till ett belopp av
högst 150 000 euro.

Då stöd beviljas någon annan än en kom-
mun eller samkommun kan i andelen sådan
privat finansiering som avses i 4 § 14 punk-
ten i lagen om landsbygdsutveckling värdet
på talkoarbete vara högst 75 procent.

6 kap.

Samordningsprojekt

28 §

Verksamhet som stöds som samordnings-
projekt

Stöd för samordningsprojekt som genom-
förs av en aktionsgrupp kan beviljas

1) för att göra det lättare för fysiska perso-
ner och sammanslutningar som genomför
mindre projekt att utnyttja programfinansie-
ringen för utveckling av regionen, och

2) för att främja genomförandet av aktions-
gruppens verksamhetsprogram.

Stöd för samordningsprojekt beviljas för
kostnader som föranleds av beredning och
samordning av ett samordningsprojekt samt
särskilt för kostnaderna för underprojekt till
ett samordningsprojekt.

29 §

Underprojekt

I ett samordningsprojekt kan ingå sådana
underprojekt som gäller verksamhet som av-
ses i 7 och 22 § om

1) det stöd som beviljas underprojektet är
minst 500 euro, men högst 20 000 euro,

2) den som genomför underprojektet har
ringa möjligheter att genomföra det utan stöd,

3) underprojektet lämpar sig för att bli
genomfört tillsammans med ett annat under-
projekt, och

4) underprojekten är allmännyttiga utveck-
lingsprojekt eller allmännyttiga investerings-
projekt.

I ett och samma samordningsprojekt kan

inte ingå både allmännyttiga utvecklingspro-
jekt och allmännyttiga investeringar.

30 §

Verksamhet som stöds

Stöd kan beviljas för underprojekt som
gäller verksamhet som avses i 29 § och för
samordning av sådana projekt.

Som samordning betraktas
1) utarbetande av urvalskriterierna för un-

derprojekt,
2) skötsel av ansökningsannonser och mot-

tagande av ansökningar,
3) val av underprojekt,
4) ingående av avtal med de sökande vars

projekt valts till underprojekt,
5) uppgörande av ansökan om stöd för

underprojekt och samordning och inläm-
nande av den till arbetskrafts- och närings-
centralen,

6) medverkan i genomförandet av under-
projekt och uppföljning av deras genomför-
ande,

7) uppföljning av hur underprojekten ge-
nomförs samt av de kostnader som följer av
genomförandet och samordningen,

8) uppgörande av betalningsansökan och
inlämnande av den till arbetskrafts- och nä-
ringscentralen,

9) mottagande av betalningsuppgifter och
förmedling av dem till dem som ansöker om
projekt.

31 §

Förutsättningar för stödjande av samordning
av projekt

För beviljande av stöd förutsätts att
1) aktionsgruppen, på ett sätt som säker-

ställer öppenheten i ansökningsprocessen, i
en tidning med allmän spridning på orten, på
sina nätsidor eller på något annat ändamåls-
enligt sätt publicerar en annons om att ett
samordningsprojekt kan sökas samt att an-
nonsen publiceras minst fyra veckor innan
ansökningstiden löper ut,

2) annonsen innehåller uppgifter om an-
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sökningstiden samt anvisningar om hur sö-
kanden får en ansökningsblankett, anvis-
ningar om ansökningsförfarandet och uppgif-
ter om urvalsgrunderna,

3) aktionsgruppen har upprättat en offent-
ligt tillgänglig handling som innehåller de
urvalsgrunder som gäller de sökande, de ut-
vecklings- och investeringsobjekt som stöds
och de kostnader för vilka stöd beviljas samt
information om maximibeloppet av stöd, an-
visningar om hur man ansöker om stöd och
information om påföljderna av underlåtenhet
att iaktta angivna tidsfrister,

4) aktionsgruppen på förhand har upprättat
skriftliga anvisningar om ett förfarande som
säkerställer att de sökande vid tillämpningen
av urvalskriterierna, genomförandet av pro-
jekt och förmedlingen av stöd behandlas på
ett opartiskt och objektivt sätt samt om det
förfarande genom vilket sökandena underrät-
tas om projekt som inte kommer att omfattas
av stödansökan.

32 §

Förutsättningar för stödjande av under-
projekt

För beviljande av stöd förutsätts att
1) i samordningsprojektet deltar minst tre

aktörer som genomför underprojekt,
2) aktionsgruppen säkerställer att den som

genomför ett projekt har tillräckliga ekono-
miska förutsättningar och tillräcklig kompe-
tens att genomföra projektet,

3) aktionsgruppen har ingått ett i 9 § i
lagen om landsbygdsutveckling avsett avtal
om överföring av stöd med alla dem som
genomför underprojekt inom ramen för sam-
ordningsprojektet,

4) i aktionsgruppens ansökan om stöd på
ett ändamålsenligt sätt ingår uppgifter om
även de sökande och projekt som i ansökan
gällande samordningsprojektet inte har fram-
ställts som projekt som skall stödas som un-
derprojekt.

Underprojekten skall dessutom uppfylla
vad som i 9—12 § bestäms om allmännyttiga
utvecklingsprojekt eller vad som i 22—26 §
bestäms om allmännyttiga investeringspro-
jekt.

33 §

Godtagbara kostnader för underprojekt

Stöd kan beviljas för kostnader enligt 11
och 25 § som föranleds av underprojekt.

34 §

Godtagbara kostnader som föranleds av
samordning

Stöd kan beviljas för följande nödvändiga
godtagbara kostnader som föranleds av sam-
ordning:

1) kostnader för löner och arvoden med
undantag av kostnader som betalas som natu-
raförmåner,

2) resekostnader,
3) anskaffning av material som behövs vid

genomförande av ett samordningsprojekt och
av annan utrustning än sådan som betraktas
som anläggningstillgångar,

4) kontaktverksamhet som är motiverad
med tanke på projektet, såsom postning, tele-
fonsamtal, användning av datanät och annan
kommunikation samt sådana sammanträdes-
arrangemang och sammanträdesarvoden som
är nödvändiga med tanke på genomförandet
av samordningsprojektet och vilkas omfatt-
ning och kostnader står i relation till samord-
ningsprojektets omfattning och betydelse,

5) anskaffning av köpta tjänster,
6) hyreskostnader,
7) andra vanliga allmänna kostnader som

föranleds av användningen av stödtagarens
lokaler och annan egendom, om dessa är
extra kostnader och föranleds av samord-
ningsprojektet,

8) första anskaffning av sådana kontors-
möbler till en lokal som är nödvändiga för
genomförandet av samordningsprojektet, in-
klusive en vanlig kontorsdator jämte pro-
gramvara, telefon och telefaxapparat eller
motsvarande kommunikationsmedier, om ak-
tionsgruppen inte redan har sådana eller om
de är i kontinuerligt bruk inom sammanslut-
ningens aktionsgruppsverksamhet.

I fråga om utrikesresor tillämpas vad som
bestäms i 11 § 2 mom.

I fråga om naturaprestationer som ingår i
underprojekt tillämpas bestämmelserna i
12 §.
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35 §

Beloppet av stöd för samordningsprojekt

För samordningsprojekt kan stöd beviljas
högst till ett belopp som med den övriga
offentliga finansieringen inberäknad är

1) 100 procent av de godtagbara kostna-
derna för samordning av underprojekt,

2) 90 procent av de godtagbara kostna-
derna för allmännyttiga utvecklingsprojekt
som stöds som underprojekt,

3) 75 procent av de godtagbara kostna-
derna för allmännyttiga investeringar som
stöds som underprojekt.

Stöd kan beviljas för samordningsprojekt
som uppgår till högst 150 000 euro. Stöd
beviljas inte om samordningsprojektet inbe-
griper underprojekt vilkas kostnader understi-
ger 500 euro.

De kostnader som avses i 34 § och föran-
leds av samordningen av underprojekt kan
uppgå till högst 30 procent av de totala kost-
naderna för samordningsprojektet.

7 kap.

Begränsningar av stödberättigandet

36 §

Kostnader som inte omfattas av stöd

Stöd beviljas inte för följande kostnader:
1) anskaffningar hos en sökande eller hos

ett sådant företag vars verksamhet en person,
som i den sammanslutning som är sökande
deltar i eller beslutar om användningen av
stödet, på ett väsentligt sätt kan påverka en-
sam eller tillsammans med en eller flera så-
dana personer som medför att personen i
fråga enligt 28 § i förvaltningslagen
(434/2003) skall anses jävig i myndighets-
verksamhet,

2) kostnader för finansiering av en inve-
stering eller av någon annan åtgärd, såsom
räntor, provisioner och överlåtelseskatt,

3) leasingkostnader,
4) betalningsposter för maskiner och an-

ordningar som skaffas på avbetalning, om
äganderätten till den förvärvade egendomen
inte övergår under den tid projektet genom-
förs,

5) mervärdesskatt som inte kvarstår som
en slutlig utgift för sökanden,

6) kostnader som inte kvarstår som slutlig
utgift för sökanden på grund av återbetalning,
gottgörelse eller någon annan motsvarande
orsak,

7) kostnader som föranleds av sökandens
normala verksamhet eller därtill anknuten
PR-verksamhet,

8) den kalkylmässiga andelen av sådana
kostnader som annars hör till sökandens nor-
mala verksamhet,

9) kostnaderna för sådana åtgärder som
gäller tillståndspliktig verksamhet och som
inte har godkänts av tillståndsmyndigheten,

10) löner och arvoden till den del de över-
stiger beloppet av de löner och arvoden som i
fråga om motsvarande uppgifter allmänt beta-
las inom kommunsektorn,

11) andra kostnader för avlöning än lag-
stadgade kostnader eller kostnader som följer
av kollektivavtal som är förpliktande för ar-
betsgivaren,

12) sammanträdesarvoden till den del de
överstiger det belopp som i kommunerna be-
talas för motsvarande sammanträden,

13) resekostnader till den del de överstiger
det belopp som ersätts en statstjänsteman i
enlighet med det statliga tjänstekollektivavtal
som gäller vid tidpunkten för resan,

14) kostnader för avlöning av en arbetsta-
gare som vid den tidpunkt då ansökan om
stöd gjordes inte var ordinarie tjänsteinneha-
vare eller anställd i arbetsförhållande som
gäller tills vidare hos sökanden, om tjänsten
eller befattningen tillsätts för en längre tid än
ett år och tjänsten eller befattningeninte har
utlysts offentligt.

Med leasingkostnader avses kostnader till
följd av ett sådant avtal enligt vilket den
maskin eller anordning som avtalet gäller i
enlighet med avtalsvillkoren övergår i sökan-
dens ägo.

37 §

Fördelning av kostnader

Till kostnaderna för ett projekt eller en
allmännyttig investering får inte hänföras
kostnader som föranleds av sådan regelbun-
den normal verksamhet som bedrivs av den
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sammanslutning som ansöker om projektstöd
eller kostnader som stöds med en verksam-
hetspenning som beviljats en aktionsgrupp.
Till kostnaderna får hänföras endast den an-
del av kostnaderna för sökandens verksamhet
som de facto föranleds av genomförandet av
projektet eller den allmännyttiga invester-
ingen eller av aktionsgruppens verksamhet.

Kostnaderna för projektet och de kostnader
som stöds med aktionsgruppens verksamhets-
penning skall kunna verifieras och verifikat
över dem kunna företes. Sökanden skall i
projektplanen och aktionsgruppens verksam-
hetsplan förete en godtagbar redovisning för
de fördelningsgrunder enligt vilka kostna-
derna fördelas som kostnader för det projekt
som stöds och som kostnader för annan verk-
samhet.

Då en aktionsgrupp ansöker om stöd skall
sökanden i projektplanen förete en godtagbar
redovisning för de fördelningsgrunder enligt
vilka kostnaderna fördelas som kostnader för
det projekt som stöds, aktionsgruppens kost-
nader och kostnader för annan verksamhet.
Om en kostnad fördelas som en omkostnad
för minst två projekt som stöds eller en om-
kostnad som ersätts med aktionsgruppens
verksamhetspenning och som en kostnad för
ett eller flera projekt som stöds, får de under-
stödda andelarna tillsammans inte överskrida
den faktiska utgiften.

38 §

Begränsningar i fråga om de godtagbara
kostnaderna

Kostnaderna för en investering eller annan
anskaffning som ingår i ett projekt som stöds
och på vilken inte tillämpas lagen om offent-
lig upphandling (348/2007) skall grunda sig
på godtagbara referenskostnader eller, med
beaktande av åtgärdens beskaffenhet och om-
fattning samt i fråga om investeringar dess-
utom storleken och läget, på minst tre anbud
som begärts hos relevanta parter.

Med referenskostnader avses sådana all-
mänt använda enhetliga kostnader som före-
tagen och myndigheterna inom branschen i
fråga i regel använder när de bedömer kost-
naderna för åtgärder.

Om referenskostnader inte används och

anbud inte begärs, skall Landsbygdsverket på
annat sätt säkerställa att arbetskrafts- och nä-
ringscentralerna vid beviljandet av stöd till-
lämpar enhetliga bedömningsgrunder beträf-
fande godtagbarheten för kostnader genom
att be om expertbedömningar eller på något
därmed jämförbart sätt eller, när det är fråga
om investeringar som understiger 3 000 euro,
genom att utreda vilken prisnivå som är nor-
mal på orten.

Med normal prisnivå på orten avses de
priser som tillämpas allmänt av sådana varu-
och tjänsteleverantörer vilkas leveranser eller
tjänster i allmänhet anlitas vid motsvarande
upphandlingar på orten.

8 kap.

Tillstånd, inledande och genomförande av
åtgärder

39 §

Uppvisande av tillstånd i fråga om
investering

Om stöd söks för en investering som gäller
en åtgärd som är tillståndspliktig enligt mark-
användnings- och bygglagen (132/1999) eller
vars genomförande förutsätter tillstånd av en
annan myndighet, och tillståndet inte har fo-
gats till ansökan när denna blivit anhängig,
skall tillståndet fogas till ansökan innan be-
slut med anledning av ansökan ges.

40 §

Uppvisande av tillstånd för tillståndspliktig
verksamhet

Ett tillstånd att bedriva tillståndspliktig
verksamhet skall fogas till ansökan innan stö-
det beviljas.

Om beviljandet av tillstånd att bedriva
verksamhet förutsätter att sökanden först ge-
nomför den investering som ansökan gäller
skall tillståndet fogas till ansökan senast
innan den sista stödposten betalas ut.

42 §

Inledande av åtgärd

Ett utvecklingsprojekt, ett utbildningspro-
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jekt eller ett sådant allmännyttigt utvecklings-
projekt som genomförs som underprojekt till
ett samordningsprojekt anses ha inletts vid
den tidpunkt då den som genomför projektet
har undertecknat ett arbetsavtal som hänför
sig till planering eller genomförande av pro-
jektet, ingått ett upphandlingsavtal eller något
annat avtal gällande projektet eller, utan att
ha ingått något avtal, betalt en kostnad i
anslutning till projektet, eller ingått ett servi-
ceavtal. Som startdatum anses tidpunkten för
den åtgärd som genomförts först.

På inledandet av den första fasen i ett
samordningsprojekt tillämpas vad som i
1 mom. bestäms om utvecklingsprojekt. Den
första fasen i ett samordningsprojekt anses
dock ha inletts senast när sökanden har of-
fentliggjort anmälan om inledande av projek-
tet.

Ett investeringsprojekt anses ha inletts vid
den tidpunkt då

1) köpebrevet för en fastighet eller för en
byggnad på ett arrendeområde har underteck-
nats,

2) grundläggningsarbetet i fråga om uppfö-
rande eller utvidgning av en byggnad har
påbörjats genom gjutning eller på något annat
motsvarande beständigt sätt eller, i det fall att
arbetet utförs av en entreprenör, entreprenad-
avtalet har undertecknats,

3) utförandet av arbete har inletts i fråga
om grundlig reparation av en byggnad eller
genomförande av någon annan åtgärd i an-
slutning till markanvändning eller av någon
annan investering som förutsätter arbete eller
i fråga om utvecklande av ett företag, eller,
om arbetet utförs av andra, då avtalet om
utförande av arbetet eller genomförande av
åtgärden har undertecknats,

4) beställningen har gjorts eller ett anskaff-
ningsavtal har undertecknats vid anskaffning
av maskiner eller anordningar eller vid för-
värv av andra föremål eller rättigheter som
utgör anläggningstillgångar eller, om ingen
beställning eller inget anskaffningsavtal för-
utsätts, anskaffningspriset för föremålet eller
rättigheten har betalts,

5) åtgärden har betalts vid genomförande
av någon annan åtgärd än de som anges i
1—4 mom., om inte åtgärden har förutsatt en
tidigare gjord beställning eller ett tidigare

ingånget avtal, varvid tidpunkten för uppgö-
rande av dem anses vara startdatum.

Om anskaffningspriset betalas i flera pos-
ter anses tidpunkten då den första posten
betalts vara startdatum.

Om ingen annan utredning om den tid-
punkt när ett grundläggningsarbete eller en
grundlig reparation har inletts ges, anses tid-
punkten för den första leveransen av material
som behövs vid grundläggningsarbetet eller
den grundliga reparationen vara startdatum.

43 §

Tiden för utförande av åtgärd

Genom beslut av arbetskrafts- och närings-
centralen kan för den åtgärd som stöds fast-
ställas en tid för utförandet som är kortare än
den frist som anges i 21 § 1 mom. i lagen om
landsbygdsutveckling.

Tiden för utförande skall fastställas så, att
den åtgärd som stöds kan genomföras och
betalning av stödet kan sökas inom fristen för
betalning av stöd som beviljats ur program-
met.

9 kap.

Verksamhetspenning som beviljas aktions-
grupper

44 §

Verksamhet som stöds med verksamhets-
penning

En aktionsgrupp kan beviljas verksamhets-
penning för de godtagbara kostnaderna för
sådan verksamhet som sammanslutningen be-
driver såsom en aktionsgrupp som genomför
programmet.

45 §

Godtagbara kostnader för användning av
verksamhetspenning

Verksamhetspenning kan beviljas för föl-
jande nödvändiga godtagbara kostnader som
föranleds av aktionsgruppens verksamhet:

1) kostnader för löner och arvoden med
undantag av kostnader som betalas som natu-
raförmåner,
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2) resekostnader,
3) anskaffning av sådana köpta tjänster

utan vilka aktionsgruppen inte kan fungera
som en sammanslutning som bistår stöds-
ökandena och deltar i verkställigheten av pro-
grammet,

4) hyreskostnader,
5) andra vanliga allmänna kostnader som

föranleds av aktionsgruppens användning av
lokaler och annan egendom, om dessa är
extra kostnader och föranleds endast av ak-
tionsgruppens arbete,

6) sammanträdesarvoden och andra sam-
manträdeskostnader,

7) kommunikationskostnader som hänför
sig till genomförandet av verksamhetsplanen,

8) sådana anskaffningar av maskiner och
anordningar i överensstämmelse med genom-
förandet av verksamhetsplanen som på grund
av deras ringa omfattning inte betraktas som
investeringar, eller kostnader för hyrande av
maskiner och anordningar,

9) smärre anskaffningar av kontorsmöbler
och kontorsförnödenheter,

10) förvärv av sådant specialkunnande
som behövs i aktionsgruppens arbete,

11) försäkringspremier som följer av den
försäkringsskyldighet om vilken föreskrivs i
lag.

De i 1 mom. avsedda kostnader som hän-
för sig till genomförandet av verksamhets-
programmet skall specificeras i förhållande
till de kostnader som föranleds av gruppens
övriga verksamhet.

46 §

Begränsningar i fråga om de godtagbara
kostnaderna vid användning av verksamhets-

penning

Resekostnader och sammanträdesarvoden
för tjänstemän är inte godtagbara kostnader,
om uppgiften hör till tjänstemannens tjänste-
utövning.

Som stödberättigande kostnader anses inte
kostnader för förvärvande av baskunskaper
som behövs i arbetet, såsom kunskaper i bok-
föring och databehandling eller andra mot-
svarande kunskaper.

I fråga om kostnader som avses i 1 mom.
tillämpas bestämmelserna i 36 och 37 §.

Kostnaderna för en utlandsresoa kan vara
godtagbara endast om

1) kostnaderna hänför sig till aktionsgrup-
pens internationella verksamhet, aktionsgrup-
pens verksamhetsplan förutsätter resor utom-
lands eller det annars finns ett särskilt vä-
gande skäl till resan, och

2) det vägande skälet till, syftet med och
kostnaderna för resan ingår i verksamhetspla-
nen eller, om ett ändamålsenligt genomför-
ande av verksamhetsplanen förutsätter resor
utomlands, resornas andel av kostnaderna för
verksamhetspenningen motiveras och anges
separat i planen.

10 kap.

Förutsättningar för utbetalning av stöd

47 §

Faktiska och slutliga utgifter

Kostnaden skall ha betalts av stödtagaren.
Ett villkor för utbetalning av stöd, med

undantag av förskott, är att den anskaffning
eller åtgärd som ligger till grund för en stöd-
berättigande kostnad har genomförts och att
den slutliga kostnad som åtgärden föranleder
har betalts i enlighet med det beslut som
gäller beviljande av stöd. En utgift är slutlig,
om stödtagaren inte har fått och inte kan få
rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på
grundval av den. Alla betalningar som inves-
teringen eller åtgärden föranleder skall ha
erlagts innan ansökan om utbetalning av den
sista stödposten görs.

Talkoarbete skall visas med hjälp av bok-
föring över antalet arbetstimmar som utförts
inom ramen för talkoarbetet.

48 §

Skäliga utgifter

Om lagen om offentlig upphandling inte
skall tillämpas på det beviljade stödet, skall
för betalningen av stöd läggas fram en utred-
ning över att utgiften grundar sig på en pris-
nivå som är normal för anskaffningen eller
åtgärden och att anskaffningen eller åtgärden
har genomförts på det totalekonomiskt mest
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fördelaktiga sättet så som förutsätts i stödbe-
slutet.

Att prisnivån är normal kan visas genom
referenskostnader enligt 38 § 2 mom., anbud
som vederbörligen begärts hos minst tre så-
dana företag eller sammanslutningar som kan
bedömas ha förutsättningar att genomföra
upphandlingen eller, om anskaffningen eller
åtgärden gäller kostnader till ett belopp av
högst 3 000 euro, genom att den genomförda
åtgärdens normala prisnivå på den ort där
genomförandet sker utreds.

49 §

Verifierbara utgifter

Betalningen av stöd förutsätter att det finns
en specificerad faktura över de kostnader
som stöds och ett verifikat över att fakturan
har betalts eller, om betalningen inte grundar
sig på faktura, ett specificerat kassakvitto.
Den anskaffning som gjorts skall framgå i
detalj av betalningshandlingarna. Stödet beta-
las inte förrän utgiften har registrerats i stöd-
tagarens bokföring som en utgift för projek-
tet.

50 §

Stödposter

Stöd för allmännyttiga investeringar som
beviljats för anskaffning av maskiner eller
anordningar eller för förvärv av andra imma-
teriella tillgångar som betraktas som anlägg-
ningstillgångar betalas i högst två poster.

Stöd för allmännyttiga investeringar som
beviljats för uppförande, utvidgning eller
grundlig reparation av en byggnad betalas i
högst fyra poster. Den sista posten skall ut-
göra minst 20 procent av det beviljade stöd-
beloppet.

Om stöd för en investering eller något
annat projekt har betalts som förskott, skall
den sista stödposten utgöra minst 30 procent
av det beviljade stödbeloppet.

51 §

Ansökningstid för utbetalning av stöd

Utbetalning av stöd för en investering eller

åtgärd som skall genomföras under fler än ett
år skall sökas minst en gång om året. Utbetal-
ning av den första stödposten skall sökas
inom ett år från det att stödet beviljades. När
det gäller en investering eller åtgärd som
skall genomföras inom ett år från det att
stödet beviljades eller en investering eller
annan åtgärd som skall genomföras under fler
än ett år skall utbetalning av den sista stöd-
posten sökas inom fyra månader från det att
fristen för genomförande av åtgärden har löpt
ut. I fråga om semesterpenning som hör till
lönekostnaderna får utbetalning av den sista
posten av stödet sökas inom en månad från
det att semesterpenningen senast skall betalas
på basis av anställningen i fråga.

Arbetskrafts- och näringscentralen får be-
sluta att stöd kan betalas på basis av en
ansökan som gjorts efter utsatt tid, om sökan-
den anger vägande skäl till att ansökan förse-
nats, om ansökan inte har försenats väsent-
ligt, om den omständigheten att utbetalning
söks efter utsatt tid inte har inverkat på pro-
jektets genomförande, om förseningen inte
försvårar programmets genomförande och
om en utbetalning som sker på basis av en
försenad ansökan inte inverkar på kravet på
jämlikt bemötande av sökandena.

52 §

Förutsättningar för utbetalning av förskott

Stöd kan betalas i förskott till privaträtts-
liga allmännyttiga sammanslutningar.

Förskott kan betalas endast om
1) sökanden inte har betydande egna in-

komster eller förmögenhet som kan användas
som tillfällig finansiering för projektet,

2) risken för att projektet inte blir genom-
fört är liten,

3) det finns särskilda skäl för betalning av
förskott, och

4) betalningen av förskott inte försvårar en
ändamålsenlig övervakning av användningen
av stödet.

Då stöd beviljas en i 1 mom. avsedd sam-
manslutning skall i beslutet om beviljande av
stöd innefattas ett villkor om förutsättning-
arna för utbetalning av förskott.
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53 §

Sökande av betalning av förskott och
utbetalning av förskott

Den som ansöker om stöd skall i sin första
betalningsansökan specificera det förskott
som söks på den eventuella del av stödet som
sökts på basis av kostnader.

Stöd kan betalas i förskott endast en gång.
Förskottsbeloppet utgör högst 20 procent av
det beviljade stödbeloppet.

I förskottsbeloppet skall beaktas projektets
längd och omfattning, tidpunkten för projek-
tets genomförande och tidpunkten för upp-
komsten av stödberättigande kostnader samt
deras storlek. För utbetalning av förskott kan
krävas ställande av säkerhet.

Förskottet betraktas som en i 39 § 1 mom.
i lagen om landsbygdsutveckling avsedd
post.

54 §

Betalning av stöd som motsvarar
kostnaderna

Med undantag av förskottet betalas av stö-
det högst en sådan andel av de faktiska god-
tagbara kostnaderna som motsvarar stödpro-
centen. Ett villkor för betalning av stödet är
dessutom att det företes en utredning över att
den övriga finansieringen enligt stödbeslutet
har förverkligats i överensstämmelse med
stödbeslutet.

Om inte stödtagaren anger något annat i
ansökan, beaktas uppkomsten av de kostnaer
som motsvarar förskottet när den sista stöd-
posten betalas. Senast i samband med den
sista betalningsansökan skall det säkerställas
att av det totala stödet dock betalas högst ett
belopp som förskottet inbegripet motsvarar
en med stödprocenten överensstämmande an-
del av de godtagbara kostnaderna.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan
som ett villkor för betalning av stödet förut-
sätta att sökanden redovisar för hur långt
projektet har framskridit. Den sista posten av
ett stöd som beviljats för en allmännyttig
investering som gäller byggande betalas dock
först när sökanden har visat att det projekt

som gällt byggandet har slutförts enligt den
godkända planen.

55 §

Behandlingen av förskott i redovisningen av
utgifter

Finansiering från Europeiska gemenskapen
får sökas först när det utbetalda beloppet
inklusive förskott motsvarar den andel av de
faktiska godtagbara kostnaderna som över-
ensstämmer med stödprocenten.

11 kap.

Projektets styrgrupp

56 §

Tillsättande av styrgrupp

Arbetskrafts- och näringscentralen kan i
sitt beslut om beviljande av stöd kräva att för
projektet tillsätts en styrgrupp.

En styrgrupp skall tillsättas för projekt som
gäller verksamhet mellan regioner samt för
sådana omfattande projekt, vars godtagbara
kostnader är minst 300 000 euro och för vilka
beviljas stöd upp till 100 procent. En styr-
grupp kan tillsättas för andra projekt om

1) det godkända kostnadsförslaget för pro-
jektet är minst 20 000 euro, och

2) projektet har omfattande verkningar på
företagsverksamheten, verksamhetsbetingel-
serna för regionens näringsidkare eller för
den regionala välfärden.

Av vägande skäl kan en styrgrupp tillsättas
även för projekt, vars godtagbara kostnader
understiger 20 000 euro.

Om sökanden i sin ansökan inte har före-
slagit att en styrgrupp skall tillsättas och inte
heller föreslagit medlemmar till en styrgrupp
inklusive en representant för aktionsgruppen
då stöd söks från aktionsgruppens bevill-
ningskvot, skall arbetskrafts- och näringscen-
tralen innan beslutet om beviljande av stöd
meddelas be sökanden utse de övriga med-
lemmarna av styrgruppen med undantag av
arbetskrafts- och näringscentralens represen-
tant. Till medlem av styrgruppen får inte
utses en person som inte har gett sitt skrift-
liga samtycke till uppdraget.
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57 §

Styrgruppens uppgifter

Styrgruppen skall
1) vid sitt första sammanträde välja en

ordförande och en sekreterare för styrgrup-
pen samt vid varje sammanträde två proto-
kolljusterare,

2) föra protokoll över de ärenden som be-
handlats i styrgruppen och över styrgruppens
synpunkter beträffande projektets genomför-
ande,

3) sammanträda minst en gång per år för
att följa upp projektets genomförande,

4) behandla ärenden som gäller genomför-
ande av projektet i enlighet med den god-
kända projektplanen och tidpunkten för ge-
nomförandet, realisering av projektets finan-
siering, tidpunkten för när kostnaderna upp-
står, deras storlek och godtagbarhet samt änd-
ringar av planen,

5) behandla en ansökan om ändring av
projektet innan den lämnas till arbetskrafts-
och näringscentralen,

6) delge den arbetskrafts- och näringscen-
tral som beviljat stödet protokollet från styr-
gruppens sammanträde, och

7) lämna ett utlåtande om projektets slut-
rapport till arbetskrafts- och näringscentralen
och aktionsgruppen, om stödet har beviljats
ur aktionsgruppens finansieringskvot.

12 kap.

Inkomsterna från och uppföljningen av
projekt

58 §

Effekterna av inkomsterna från ett projekt

Från de högsta godtagbara kostnaderna för
ett projekt, eller, om de godtagbara kostna-
derna understiger dessa, från de godtagbara

kostnaderna skall dras av stödtagarens in-
komster från projektet under tiden för projek-
tets genomförande.

Inkomsterna från projektet utgörs av in-
komster, bruksavgifter och andra motsva-
rande inkomster som under projektets gång
eller som ett resultat av detta har erhållits
genom försäljning av produkter, tjänster eller
från projektet härstammande andra anlägg-
nings- eller omsättningstillgångar än sådana
tillgångar som avses i 24 § 2 mom. i lagen
om landsbygdsutveckling.

Som inkomster från ett projekt beaktas
sådana inkomster som betalas till den som
genomför projektet före utgången av den frist
som fastställts för ansökan om betalning av
stöd.

59 §

Övervakningsuppgifter

För övervakning av stödet skall stödtaga-
ren lägga fram en utredning om genomföran-
det av den åtgärd eller det projekt som stöds.
Av utredningen skall framgå hur åtgärden
eller projektet har genomförts.

För bedömning av stödets verkningsfullhet
skall stödtagaren på begäran i efterhand till
arbetskrafts- och näringscentralen senast
inom två år efter det att den sista stödposten
har betalts lämna in uppgifter indelade enligt
projektslag om de resultat som har uppkom-
mit till följd av projektet efter att projektet
slutfördes

60 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 sep-
tember 2007.

Denna förordning tillämpas på ärenden
som gäller beviljande, utbetalning eller över-
vakning av stöd i enlighet med lagen om
landsbygdsutveckling.

Helsingfors den 29 augusti 2007

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare Katriina Pessa
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Skattestyrelsens beslut

Nr 830

om slutförande av 2007 års fastighetsbeskattning

Utfärdat i Helsingfors den 23 augusti 2007

Skattestyrelsen har med stöd av 22 § 2 mom. lagen den 20 juli 1992 om fastighetsskatt
(654/92), sådant det lyder i lag 912/2001, bestämt:

1 §
Fastighetsbeskattningen för år 2007 slut-

förs den 13 september 2007.

2 §
Detta beslut träder i kraft den 7 september

2007.

Helsingfors den 23 augusti 2007

Generaldirektör Jukka Tammi

Överinspektör Eila Närhi
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