FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 20 december 2011

1295/2011
Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna
Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
fogas till statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av
strukturfonderna (501/2011) nya 17 a och 17 b § som följer:
17 a §

svarar fonderna uppgå till högst 50 000 euro.

Engångsersättning

17 b §

Den myndighet som beviljar stöd kan besluta att ett projektstöd beviljas som engångsersättning. Den som får en engångsersättning
ska i fråga om dylika projekt verifiera att det
resultat som nåtts eller de åtgärder som vidtagits är förenliga med stödbeslutet.
Finansiering i form av engångsersättning
kan inte beviljas för projekt för tekniskt stöd
enligt 9 §, projekt som i dess helhet genomförs som offentlig upphandling, energistödsprojekt och Finnvera Abp:s projekt. Projekt
som inbegriper arbetskraftspolitiska åtgärder
enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice
eller tjänster enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags
kunnande (971/2004) kan inte heller finansieras med en engångsersättning.
För projekt som finansieras med en engångsersättning kan stödet från Europeiska
regionala utvecklingsfonden eller Europeiska
socialfonden och stöd från staten, kommunerna och andra offentliga samfund som mot-

Ansökan och beslut om engångsersättning
För att stödets storlek ska kunna bestämmas ska det till en ansökan om engångsersättning fogas en detaljerad kostnadskalkyl med
motiveringar samt en bedömning av den upphandling som sker hos utomstående.
I ett stödbeslut som gäller en engångsersättning ska resultat eller åtgärder som projektet förutsätter samt de handlingar som behövs för att verifiera genomförandet av projektet specificeras så, att det innan stödet
betalas ut kan säkerställas att projektet kommer att genomföras i enlighet med stödbeslutet. Genomförandet av projektet får delas upp
i skilda delar, om detta är möjligt med tanke
på projektets art.
Projektet kan ändras endast i fråga om den
tidpunkt då projektet ska genomföras.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Helsingfors den 15 december 2011
Näringsminister Jyri Häkämies

Regeringsråd Tuula Manelius
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