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38/2012
Statsrådets förordning
om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden
Utfärdad i Helsingfors den 26 januari 2012

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen
om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) samt 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§

3§

Tillämpningsområde

Verksamhet som inte omfattas av understöd

Denna förordning tillämpas på understöd
som beviljas av medel som anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond för forsknings- och
utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och
livsmedelsekonomi samt landsbygden.
Förordningen tillämpas inte vid beviljande
av stöd som delfinansieras av Europeiska gemenskapen för åtgärder som grundar sig på
programmet för utveckling av landsbygden
eller för forskning kring renhushållning och
naturnäringar.

Understöd beviljas inte för verksamhet
som medför att understödet utgör statligt stöd
enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.
4§
Understödets belopp
Understöd får beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.
5§

2§

Ansökan om understöd

Verksamhet som understöds

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar
om tiden för ansökan om understöd.
Ansökan ska göras på en blankett som
jord- och skogsbruksministeriet fastställt.
Även en fritt formulerad ansökan som innehåller motsvarande uppgifter kan godkännas.
Ansökan ska åtföljas av en projektplan och
en uppskattning av kostnaderna för projektet.

Understöd kan beviljas för projekt som är
fastställda till mål, innehåll och varaktighet.
Resultatet av projektet ska kunna utnyttjas
på bred basis och publiceras eller på något
annat motsvarande sätt ges omfattande spridning.
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6§

8§

Godtagbara kostnader

Utbetalning av understöd

Understöd kan beviljas för sådana nödvändiga och skäliga kostnader för projektet som
orsakas av
1) löneutgifter, arvoden och resor,
2) anskaffning av köpta tjänster, tillbehör
och nyttjanderätter, samt
3) publicering och översättning av projektresultaten.
Understöd kan beviljas för omkostnader
som hänförs till projektet.
Understöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av de kostnader som avses i 1 och
2 mom., om understödstagaren visar upp ett
intyg från skattemyndigheten eller annan tillförlitlig utredning över att sökanden i den
egna verksamheten inte kan dra av kostnaderna för den aktuella verksamheten. En utredning krävs inte om understödstagaren är
ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning.
Understöd beviljas inte för kostnader som
har uppkommit innan understödsansökan har
blivit anhängig.

Understöd betalas ut på basis av faktiska
och godtagbara kostnader. Förskott på understöd kan betalas i de situationer som avses i
12 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).
Understöd betalas ut i en eller flera rater på
det sätt som anges i understödsbeslutet. Den
sista raten ska uppgå till minst 15 procent av
understödets belopp, om det inte på grund av
projektets varaktighet och omfattning är motiverat att avvika från detta förfarande.
Ansökan om utbetalning av understöd ska
göras på en blankett som jord- och skogsbruksministeriet fastställt. För att utbetalningen ska verkställas ska understödstagaren
visa upp en utredning över godtagbara kostnader och en utredning över genomförandet
av projektet på det sätt som anges i understödsbeslutet.

7§
Villkor för användning av understödet
Det ska lämnas information om det projekt
som beviljas understöd. Resultaten av projektet ska publiceras och, i den mån de inte
berörs av immateriella rättigheter, ges omfattande spridning.
Äganderätten till resultaten och de immateriella rättigheter som gäller resultaten ska
tillhöra understödstagaren. För överföring av
sådana rättigheter ska ersättning tas ut till
marknadspris. Om en rättighet som avses
ovan överförs till en part som har deltagit i
genomförandet av projektet, ska som en ersättning till marknadspris betraktas en sådan
ersättning från vilken dragits av den andel av
de godtagbara kostnaderna för projektet som
parten har betalat.
Understödet får inte till någon del överföras till en part som inte uppgetts i understödsbeslutet.

9§
Bokföring
Understödstagaren och den som är mottagare av en eventuell överföring ska föra bok
över projektet i enlighet med bokföringslagen
(1336/1997). Om dessa inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, ska de föra
bok över projektet och ordna förvaringen av
bokföringsmaterialet i tillämpliga delar med
iakttagande av vad som bestäms i bokföringslagen. Bokföringen ska ordnas så att
kostnaderna för projektet bokförs med hjälp
av ett eget kostnadsställe eller på annat sätt
så, att användningen av understödet utan svårighet kan följas.
10 §
Styrgrupp
Genom understödsbeslutet kan en styrgrupp tillsättas för uppföljning av projektet,
om detta är motiverat med beaktande av projektets omfattning och konsekvenser. I styrgruppen ska ingå representanter för finansiärerna samt ett tillräckligt antal sakkunniga.
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11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 31
januari 2012.
Helsingfors den 26 januari 2012
Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Jukka Ränkimies
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