
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2011

Statsrådets förordning

501/2011

om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna

Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 47 § 2 mom. i strukturfondslagen (1401/2006):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på finansiering
av insatser enligt de operativa programmen
för målet regional konkurrenskraft och sys-
selsättning och målet europeiskt territoriellt
samarbete.

2 §

Definition

Med insats avses ett projekt eller en pro-
jekthelhet enligt 2 § 11 punkten i struktur-
fondslagen.

3 §

Allmänna förutsättningar för stöd

Kostnader som är nödvändiga för att ge-
nomföra ett projekt och som är rimliga till sitt
belopp är stödberättigande, om kostnaderna

1) är förenliga med programmet,
2) är förenliga med projektets stödbeslut,

och
3) har uppstått under den tid för genomför-

ande som godkänts för projektet, med undan-
tag för kostnader som orsakats av den revi-
sion av projektets räkenskaper som den myn-

dighet som beviljar stöd förutsätter eller av
godtagbara planeringskostnader för ett pro-
jekt som är förenligt med lagen om statsun-
derstöd för utvecklande av företagsverksam-
het (1336/2006).

Stöd betalas inte för en kostnad till den del
som stödmottagaren har fått eller har rätt att
få ersättning för kostnaden från annat håll.

Stödet får inte användas för verksamheten
i allmänhet.

Ett ytterligare villkor för betalning av stöd
är att kostnaderna faktiskt har betalats av
stödmottagaren och kan styrkas med bokfö-
ringsverifikat, om inte något annat föreskrivs
i denna förordning.

4 §

Lönekostnader

Stöd kan betalas för lönekostnader som
föranleds av arbete som krävs för att ett
projekt ska kunna genomföras samt för kost-
nader som baserar sig på lag eller på tjänste-
eller arbetskollektivavtal. Lönerna är stödbe-
rättigande endast till den del de inte överskri-
der den lön som sökanden i allmänhet betalar
för motsvarande uppgift. Resultatpremier, na-
turaförmåner och bonusar är inte stödberätti-
gande.

Om det arbete som utförs för att genom-
föra ett projekt upptar endast en del av perso-
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nens arbetstid, förutsätter stödet för lönekost-
nader att det har förts godtagbar arbetstids-
bokföring över arbetet för projektet och över
den totala mängden arbete som har utförts
under tiden för genomförande av projektet.
Arbetstidsbokföringen ska vara undertecknad
av arbetstagaren och arbetsgivaren.

5 §

Resekostnader

Resekostnader är stödberättigande till den
del de inte överskrider beloppet av reseersätt-
ning som ska betalas enligt det tjänste- eller
arbetskollektivavtal som tillämpas på stöd-
mottagaren.

Stöd kan betalas för kostnader som föran-
leds av sådana resor till utlandet som måste
företas med tanke på ett ändamålsenligt ge-
nomförande av ett projekt, om godkännande
för resplanen och de kostnader som hänför
sig till den samt för motiven till resan har
inhämtats i förväg hos den myndighet som
beviljar stödet eller om myndigheten i sitt
beslut om stöd anser att det på grund av
projektets art inte är nödvändigt att inhämta
ett sådant godkännande.

6 §

Upphandling

Om lagen om offentlig upphandling
(348/2007) inte ska tillämpas på upphand-
lingen, ska stödmottagaren, när den myndig-
het som har beviljat stödet kräver det, visa att
kostnaden för upphandlingen är skälig genom
att förete en utredning om att kostnaden följer
normal prisnivå.

Vid upphandling vars värde understiger
det nationella tröskelvärdet enligt lagen om
offentlig upphandling ska insynen i upphand-
lingen, ett jämbördigt och icke-diskrimine-
rande bemötande av anbudsgivare, en fung-
erande marknad, upphandlingens effektivitet
samt principerna för god förvaltning säker-
ställas.

7 §

Egendom som förvärvats genom
avbetalningsköp

Anskaffningsutgiften för egendom som
förvärvats genom avbetalningsköp enligt 1 §
i lagen om avbetalningsköp (91/1966) betrak-
tas vid projekt som medfinansieras av Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden som stöd-
berättigande kostnad också i fråga om skul-
dandelen av köpeskillingen, om

1) stödmottagaren har en rättsligt bindande
skyldighet, som grundar sig på lagen om
avbetalningsköp och ett ingånget finansie-
ringsavtal, att betala den återstående skulden
till finansbolaget,

2) finansbolaget har betalat skuldandelen
av köpeskillingen till försäljaren på stödmot-
tagarens vägnar,

3) egendomen har levererats till stödmotta-
garen,

4) rättigheter motsvarande äganderätten till
egendomen övergår till stödmottagaren, så att
stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar
på egendomen och, om stödmottagaren är
mervärdesskatteskyldig, dra av mervärdes-
skatten.

Kostnaderna för försäkring, reparation och
underhåll av sådan egendom som förvärvats
genom avbetalningsköp är inte stödberätti-
gande.

8 §

Maskiner och anordningar som anskaffats i
begagnat skick

Anskaffningspriset för en maskin eller an-
ordning som köpts begagnad får inte över-
stiga maskinens eller anordningens verkliga
värde. Den återstående användningstiden för
en maskin eller anordning ska vara tillräck-
ligt lång med tanke på investeringens syfte,
och maskinen eller anordningen ska till sina
tekniska egenskaper vara ändamålsenlig för
den planerade användningen. Ett ytterligare
villkor för stödberättigande är att inget of-
fentligt stöd har erhållits för anskaffningen av
maskinen eller anordningen under de fem år
som föregår anskaffningen.
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9 §

Tekniskt stöd

Stödberättigande kostnader som betalas
från det operativa programmets tekniska stöd
är sådana kostnader som föranleds av bered-
ningen, förvaltningen, uppföljningen och ut-
värderingen av samt informationen om och
övervakningen av det operativa programmet.
Stödberättigande är dessutom de kostnader
som orsakas av projekt för förbättring av de
administrativa färdigheterna att genomföra
fonderna.

Bestämmelserna i 12 och 14 § tillämpas
inte på tekniskt stöd.

10 §

Stödberättigande i fråga om vissa skatter,
avgifter och kostnader

Mervärdesskatten är en stödberättigande
kostnad bara om stödmottagaren visar upp en
utredning från skattemyndigheten eller någon
annan tillräcklig utredning om att det inte är
möjligt att få återbäring av mervärdesskatten
för de kostnader som hänför sig till verksam-
heten i fråga.

Räntekostnader, serviceavgifter för trans-
aktioner, valutaväxlingsavgifter, kursförluster
samt andra rent finansiella utgifter är inte
stödberättigande. Utgifter för garantier ut-
ställda av en bank eller ett annat finansinstitut
kan vara stödberättigande om projektets fi-
nansiering kräver garanti. Bestämmelser om
stödberättigande finansieringskostnader och
garantikostnader för projekt som medfinan-
sieras enligt de operativa programmen inom
målet europeiskt territoriellt samarbete finns i
artikel 49 i kommissionens förordning (EG)
nr 1828/2006 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om all-
männa bestämmelser för Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden, Europeiska social-
fonden och Sammanhållningsfonden och för
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala
utvecklingsfonden.

Böter, ekonomiska påföljder och rätte-
gångskostnader är inte stödberättigande.

11 §

Stödberättigande i fråga om vissa kostnader

Medlemmarna i projektets styrgrupp och
de sakkunniga som kallats till ett möte kan
betalas ett skäligt arvode eller ersättning för
inkomstförlust och, på basis av en utredning,
ersättning för sådana nödvändiga kostnader
mötesdeltagandet föranlett. Arvode eller er-
sättning betalas inte om uppgiften hör till
skötseln av styrgruppsmedlemmens eller den
sakkunniges tjänst eller uppgifter.

Stöd kan betalas för de nödvändiga och
skäliga kostnaderna för ordnandet av före-
tagshälsovård som arbetsgivaren är skyldig
att ordna enligt lagen om företagshälsovård
(1383/2001). Med dessa avses kostnader som
ska ersättas på basis av 13 kap. 1 § 1 mom. i
sjukförsäkringslagen (1224/2004) (ersätt-
ningsklass I).

Som alternativ till anskaffning av maskiner
och anordningar kan tillämpas långvarig hyr-
ning av dem under tiden för genomförande
av projektet. Förvaltnings-, finansierings-,
försäkrings- reparations- och underhållskost-
nader som orsakas av långvarig hyrning samt
andra motsvarande kostnader är inte stödbe-
rättigande.

12 §

Naturaprestationer

Den myndighet som beviljar stöd kan på
ansökan besluta att en del av finansieringen
av ett projekt består av arbete som utförs utan
vederlag till förmån för stödmottagaren eller
av produktionsinsatser som utan vederlag
överlämnas till stödmottagaren. Naturapresta-
tionerna ska vara motiverade med avseende
på projektets innehåll och de mål som har
uppställts för projektet.

Naturaprestationer som är nödvändiga för
att genomföra ett projekt kan i stödbeslutet
godkännas som stödberättigande, om deras
samband med projektets kostnader och finan-
siering har utretts på ett tillförlitligt sätt innan
stödet beviljas. Som värde på en natura-
prestation beaktas högst de kostnader som
naturaprestationen orsakat den som överlåter
naturaprestationen, den lön som normalt be-
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talas för motsvarande arbete eller marknads-
priset på en produktionsvara som överlåtits
till projektet.

Över naturaprestationer ska det föras bok
på ett sådant sätt att naturaprestationernas
penningvärde kan utredas.

En naturaprestations värde i pengar kan
vara högst hälften av den självfinansierade
delen av ett projekt. Den medfinansiering
som betalas av strukturfonderna får inte över-
stiga summan av de stödberättigande kostna-
derna minskat med värdet av naturaprestatio-
nerna.

13 §

Avskrivningar

Avskrivningar på fastigheter och anlägg-
ningstillgångar under den tid ett projekt ge-
nomförs är stödberättigande inom projekt
som medfinansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden, om inget offentligt stöd
har erhållits för anskaffning av den egendom
som är föremål för avskrivningarna. Avskriv-
ningarna beräknas enligt gällande bokfö-
ringsregler och bokföringsbestämmelser.

Som offentligt stöd enligt 1 mom. betrak-
tas dock inte sådan nationell offentlig finan-
siering som en myndighet eller ett offentligt
samfund som genomfört ett projekt har riktat
till sina egna anskaffningar av egendom en-
ligt 1 mom., om finansieringen baserar sig på
omkostnadsanslag som beviljats myndighe-
ten eller samfundet.

Bestämmelser om stödberättigande av-
skrivningar på anläggningstillgångars an-
skaffningspris inom projekt som medfinan-
sieras av Europeiska socialfonden finns i ar-
tikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1081/2006 om Europe-
iska socialfonden och om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1784/1999.

14 §

Omkostnader

I fråga om andra projekt än sådana som
avses i 15 § kan som stödberättigande kost-

nader för ett projekt godkännas en på de
faktiska kostnaderna för projektet baserad del
av omkostnaderna i sökandens verksamhet.
Omkostnaderna ska hänföras till projektet på

ett motiverat, rättvist och jämlikt sätt i pro-
portion till hur de har orsakats av projektet. I
samband med ansökan ska en godtagbar ut-
redning företes om grunderna för fördel-
ningen av kostnader. Av utredningen ska
framgå både de kostnader som hänför sig till
projektet och de kostnader som hänför sig till
sökandens övriga verksamhet.

15 §

Ersättande av indirekta kostnader enligt ett
procenttal

De indirekta kostnaderna för ett projekt
ersätts på ansökan enligt ett procenttal av
projektets godtagbara lönekostnader enligt 4
§, om inte sökanden i sin ansökan begär att
de ersätts i enlighet med de faktiska kostna-
derna.

Beslutet om godkännande av de indirekta
kostnaderna för projektet enligt antingen ett
procenttal eller de faktiska kostnaderna fattas
för tiden för genomförande av projektet i sin
helhet och beslutet gäller samtliga parter som
deltar i genomförandet.

I fråga om projekt som medfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden kan
de indirekta kostnaderna ersättas enligt ett
procenttal i fråga om andra projekt än projekt
för tekniskt stöd enligt 9 §, projekt som ge-
nomförs i form av offentlig upphandling, en-
ergistödsprojekt och understöd för utveck-
lande av företag enligt lagen om statsunder-
stöd för utvecklande av företagsverksamhet.
Ersättning enligt ett procenttal kan inte heller
tillämpas på projekt som genomförs av Finn-
vera Abp eller Tekes – utvecklingscentralen
för teknologi och innovationer, och inte hel-
ler på projekt som inte inbegriper några löne-
kostnader.

I fråga om projekt som medfinansieras av
Europeiska socialfonden kan de indirekta
kostnaderna ersättas enligt ett procenttal i
fråga om andra projekt än projekt för tekniskt
stöd enligt 9 §, projekt som arbets- och nä-
ringsministeriet genomför självt, projekt som
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genomförs i form av offentlig upphandling
och projekt som inte inbegriper några löne-
kostnader.

16 §

Indirekta kostnader som ersätts enligt ett
procenttal och ersättningsbeloppet vid pro-

jekt som medfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden

Vid projekt som medfinansieras av Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden godkänns
som indirekta kostnader som ersätts enligt ett
procenttal 20 procent av projektets godtag-
bara lönekostnader enligt 4 §.

De indirekta kostnader som ersätts enligt
ett procenttal inbegriper åtminstone följande
kostnader:

1) projektets resekostnader,
2) kontorskostnader,
3) kostnader för utbildning av projektper-

sonalen och kostnader för företagshälsovår-
den,

4) kostnader för lokaler och maskiner samt
anordningar som ställts till förfogande för
projektpersonalen,

5) kostnader för projektets styrgrupp.
Andra projektkostnader än kostnader enligt

1 mom. ersätts som direkta kostnader, som
ska basera sig på de faktiska kostnaderna för
projektet och som ska kunna styrkas med
bokföringsverifikat. Sådana är följande kost-
nader:

1) lönekostnader,
2) kostnader för köpta tjänster som hänför

sig till det innehållsmässiga genomförandet
av projektet inklusive resekostnader som för-
anleds av tjänsterna,

3) projektets revisionskostnader,
4) anskaffnings-, leasing-, avskrivnings-

eller hyreskostnader för maskiner och anord-
ningar som hänför sig till det innehållsmäs-
siga genomförandet av projektet,

5) anskaffnings-, hyres- eller arrendekost-
nader för byggnader eller markområden som
behövs för det innehållsmässiga genomföran-
det av projektet,

6) materiella och immateriella anskaff-
ningar som hänför sig till det innehållsmäs-
siga genomförandet av projektet.

Till de direkta kostnaderna hör också så-

dana naturaprestationer enligt 12 § som hän-
för sig till det innehållsmässiga genomföran-
det av projektet.

17 §

Indirekta kostnader som ersätts enligt ett
procenttal och ersättningsbeloppet vid pro-
jekt som medfinansieras av Europeiska soci-

alfonden

Vid projekt som medfinansieras av Euro-
peiska socialfonden godkänns som indirekta
kostnader som ersätts enligt ett procenttal 17
procent av projektets godtagbara lönekostna-
der enligt 4 §.

De indirekta kostnader som ersätts enligt
ett procenttal inbegriper åtminstone följande
kostnader:

1) projektets resekostnader,
2) kontorskostnader,
3) kostnader för utbildning av projektper-

sonalen och kostnader för företagshälsovår-
den,

4) kostnader för lokaler och maskiner samt
anordningar som ställts till förfogande för
projektpersonalen,

5) kostnader för projektets styrgrupp.
Andra projektkostnader än kostnader enligt

1 mom. ersätts som direkta kostnader, som
ska basera sig på de faktiska kostnaderna för
projektet och som ska kunna styrkas med
bokföringsverifikat. Sådana är följande kost-
nader:

1) lönekostnader,
2) kostnader för köpta tjänster som hänför

sig till det innehållsmässiga genomförandet
av projektet inklusive resekostnader som för-
anleds av tjänsterna,

3) projektets revisionskostnader,
4) hyreskostnader för de lokaler som reser-

verats för projektets målgrupp,
5) små anskaffningar för att tillgodose

målgruppens behov.
Till projektets direkta kostnader hör också

naturaprestationer enligt 12 § som hänför sig
till det innehållsmässiga genomförandet av
projektet, sådana löne- och resekostnader för
deltagare som betalas av någon annan än
stödmottagaren och för vilka inget stöd bevil-
jas samt arbetskraftpolitiska åtgärder enligt
lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002).
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18 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2011.

Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets förordning om stödberättigande utgifter
som medfinansieras av strukturfonderna
(1079/2007).

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2011

Näringsminister Mauri Pekkarinen

Regeringsrådet Tuula Manelius
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