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om stödjande av landsbygdens utveckling

Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med
principerna för en hållbar utveckling moder-
nisera och öka näringsverksamheten på
landsbygden samt göra den mångsidigare,
förbättra verksamhetsbetingelserna och kon-
kurrenskraften för landsbygdsföretagen samt
utveckla landsbygden som boende- och verk-
samhetsmiljö i syfte att förbättra välfärden,
trivseln och verksamhetsmöjligheterna för
dem som bor och är verksamma på landsbyg-
den.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveck-
ling av landsbygden som i enlighet med ett
program som avses i 3 § 1 punkten i lagen
om förvaltning av utvecklingsprogrammen
för landsbygden (27/2014), nedan program-
förvaltningslagen, finansieras med medel ur

Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-
utveckling (EJFLU) eller Europeiska unio-
nens övriga medel eller motsvarande natio-
nella medel eller uteslutande med nationella
medel eller uteslutande med Europeiska unio-
nens medel.

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller
ersättningar som beviljas den som bedriver
jordbruk för produktionsverksamhet inom
jordbruket, upphörande med verksamheten
eller förbättrande av jordbrukets struktur, inte
heller på miljöstöd, kompensationsbidrag el-
ler stöd eller ersättningar som motsvarar dem.
Renhushållning betraktas då som jordbruk.
Lagen tillämpas inte på stöd som finansieras
med medel från Europeiska garantifonden för
jordbruket, (EGFJ) Europeiska havs- och fis-
kerifonden eller någon annan av de av Euro-
peiska unionens fonder som anges i den all-
männa förordning som avses i 3 § 2 punkten i
programförvaltningslagen med undantag för
EJFLU och inte heller på stöd som finansie-
ras ur Europeiska unionens övriga finansie-
ringsinstrument. Denna lag tillämpas inte hel-
ler på de riksomfattande forsknings- och ut-
vecklingsprojekt som gäller landsbygden el-
ler andra projekt som avses i lagen om finan-
siering av vissa program och projekt inom
arbets- och näringsministeriets förvaltnings-
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område samt av strukturfondsprojekt och inte
heller på projekt som avses i lagen om finan-
siering av forsknings- och utvecklingsprojekt
som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi
samt landsbygden (1413/2011), vilka finan-
sieras uteslutande med nationella medel och
inte baserar sig på ett program enligt 3 § 1
mom. i programförvaltningslagen och inte
heller på utvecklandet av servicen inom
skoltområdet, om vilket det föreskrivs i 13 § i
skoltlagen (253/1995).

Trots det som i 2 mom. föreskrivs om stöd
för förbättrande av jordbrukets struktur ska
denna lag dock tillämpas på iordningställande
av jordbruksprodukter för försäljning, om
inte sökandens inkomster från företagsverk-
samheten uppfyller det som föreskrivs om
inkomster i eller med stöd av lagen om struk-
turstöd till jordbruket (1476/2007).

På stöd som främjar ett hållbart nyttjande
av skogsbruksmark tillämpas vad som före-
skrivs om finansiering av hållbart skogsbruk
någon annanstans i lag eller med stöd av den.

3 §

Tillämpning i landskapet Åland

Denna lag tillämpas inte på program eller
stöd som enligt 18 § i självstyrelselagen för
Åland (1144/1991) hör till landskapets lag-
stiftningsbehörighet.

4 §

Förhållandet till Europeiska unionens
lagstiftning

Denna lag tillämpas på beviljande, betal-
ning, övervakning, inspektion och återkrav
av stöd som Europeiska unionen delvis eller
helt finansierar, om inte något annat följer av
Europeiska unionens lagstiftning.

I denna lag och med stöd av den komplet-
teras Europeiska unionens lagstiftning.

5 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) program ett program enligt 3 § 1 punk-

ten i programförvaltningslagen,

2) finansiering från Europeiska unionen
medel som i Europeiska unionens budget be-
viljas ur Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling, nedan EJFLU, för fi-
nansiering i Finland samt andra medel från
Europeiska unionen som reserverats för stöd
som avses i denna lag,

3) statlig finansiering medel som inom
jord- och skogsbruksministeriets förvalt-
ningsområde i statsbudgeten anvisats för ut-
veckling av landsbygden samt medel som
anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets
utvecklingsfond,

4) annan nationell offentlig finansiering
annan finansiering än den som avses i 3
punkten och som staten, en kommun eller
något annat offentligrättsligt samfund anvisar
för en åtgärd som ska stödas samt en förmån
eller prestation vars värde kan anges i pengar,

5) offentlig finansiering finansiering enligt
3 och 4 punkten och, om åtgärden finansieras
med Europeiska unionens medel enligt 2
punkten, sådan finansiering från Europeiska
unionen,

6) privat finansiering fysiska personers el-
ler privaträttsliga sammanslutningars finan-
siering eller andra prestationer med ett värde
som kan anges i pengar,

7) total finansiering offentlig och privat
finansiering tillsammans,

8) självfinansiering sådana privata eller
offentliga medel eller naturaprestationer som
sökanden administrerar i sin vanliga verk-
samhet, av vilka sökanden utöver den offent-
liga finansiering som söks anvisar en del för
genomförande av ett projekt i syfte att tillgo-
dose projektets totala finansieringsbehov,

9) stöd bidrag som har beviljats eller be-
viljas av statens eller Europeiska unionens
medel eller av både statens och Europeiska
unionens medel,

10) statligt stöd stöd, finansiering eller an-
nan förmån som avses i artikel 107.1 i fördra-
get om Europeiska unionens funktionssätt,

11) stöd av mindre betydelse stöd, finan-
siering och annan förmån som beviljas av en
medlemsstat i Europeiska unionen och som
avses i kommissionens förordning om til-
lämpningen av artiklarna 107 och 108 i för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt
på stöd av mindre betydelse,

12) åtgärd som stöds verksamhet eller
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projekt som har samband med främjande av
företagsverksamhet och som stöd har sökts
eller beviljats för,

13) investering uppförande, utvidgande,
reparation eller förvärv av en byggnad, kon-
struktion eller anläggning samt annat förvärv
av materiella eller immateriella anläggnings-
tillgångar,

14) utvecklingsprojekt tidsmässigt begrän-
sad utvecklingsverksamhet som baserar sig
på en plan och vars huvudsakliga syfte inte är
att skapa omedelbar ekonomisk fördel för
stödtagaren,

15) liten anskaffning obetydliga anskaff-
ningar av utrustning och anordningar som
ingår i ett utvecklingsprojekt,

16) temaprojekt en lokal aktionsgrupps ut-
vecklingsprojekt där man på temabasis sam-
lar flera sammanslutningars verksamhet eller
händelser till en helhet och stöder genomför-
andet av dem,

17) lokal aktionsgrupp en sammanslut-
ning som avses i 3 § 5 punkten i programför-
valtningslagen,

18) lokal utvecklingsstrategi sådana god-
kända lokala utvecklingsstrategier enligt 6 § i
programförvaltningslagen som genomförs
inom en lokal aktionsgrupps område,

19) finansieringskvoten för en lokal ak-
tionsgrupp den finansiering som jord- och
skogsbruksministeriet har anvisat för genom-
förandet av en lokal plan,

20) lokalsamhälle ett samhälle som bildas
av dem som är bosatta inom ett geografiskt
avgränsat område och som på basis av sitt
läge och sin verksamhet utgör en egen helhet,

21) företag en fysisk person eller en sam-
manslutning som utövar eller börjar utöva
ekonomisk verksamhet som sin näring,

22) mikroföretag samt små och medel-
stora företag företag som uppfyller definitio-
nen av ett sådant företag i Europeiska kom-
missionens rekommendation om definitionen
av mikroföretag samt små och medelstora
företag K(2003) 1422 eller en motsvarande
definition i en rekommendation som ersätter
den rekommendationen,

23) gårdsbruksenhet en sådan produk-
tionsenhet som en jordbrukare leder och som
används för bedrivande av jordbruk samt bil-
das av en eller flera fastigheter eller delar av
fastigheter eller av en eller flera produktions-

byggnader jämte mark och som är funktio-
nellt och ekonomiskt självständig och förval-
tas som en helhet på grundval av ägande eller
hyra,

24) jordbrukare en jordbrukare enligt 2 §
10 punkten i lagen om Europeiska unionens
direktstöd till jordbruket (193/2013),

25) jordbrukares familjemedlem en person
som avses i 2 § 12 punkten i den lag som
avses i 24 punkten,

26) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och
annat hållande av produktionsdjur, växthus-
produktion, trädgårds- och plantskoleodling,
pälsdjursuppfödning, hästuppfödning, ren-
hushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär-
och svampplockning samt annan primärpro-
duktion av sådana produkter som avses i
bilaga I till fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt,

27) jordbruksprodukt en produkt som av-
ses i bilaga I till fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, med undantag av fis-
keriprodukter,

28) förädling och saluföring av jordbruks-
produkter sådan behandling efter vilken pro-
dukten alltjämt är en jordbruksprodukt, samt
utsläppande av produkten på marknaden,
dock inte sådana på en gårdsbruksenhet vid-
tagna åtgärder som är nödvändiga för att
bereda en primärprodukt för den första för-
säljningen och inte heller producentens första
försäljning av jordbruksprodukten, om inte
försäljningen sker i lokaler som enkom reser-
verats för detta ändamål,

29) förmedlande organ en myndighet som
för en förvaltningsmyndighets eller ett attes-
terande organs räkning sköter uppgifter som
gäller stödtagarna,

30) innovationsgrupp för landsbygden en
grupp av flera olika offentligrättsliga sam-
fund eller privaträttsliga sammanslutningar
och som har till uppgift att genom gemensam
verksamhet främja skapandet och ibruktagan-
det av nya verksamhetssätt som baserar sig
på jord- och skogsbruksforskning samt ut-
vecklandet av innovationer och andra refor-
mer inom jord- och skogsbruket och inom
förädlingen, utsläppandet på marknaden och
saluföringen av jord- och skogsbruksproduk-
ter; förutom de ovan nämnda kan också fy-
siska personer som idkar näring höra till en
innovationsgrupp.
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2 kap.

Allmänna förutsättningar för beviljande
av stöd

6 §

Stödjandets syften

En förutsättning för att stöd ska beviljas är
att den åtgärd som stöds sedd som en helhet
främjar ett eller flera av de syften som anges i
1 §.

Om stödet beviljas av medel som är av-
sedda för genomförande av ett program, ska
stödet dessutom främja de mål som ställts för
det i programmet, den åtgärd som stöds ge-
nomföras inom programmets tillämpnings-
område och nyttan av åtgärden riktas till detta
område. Att nyttan i viss utsträckning också
riktas utanför programområdet utgör inget
hinder för beviljande av stöd.

Genom stödet ska konsekvensen stärkas
vid finansiering från Europeiska unionen
med iakttagande av bestämmelserna om detta
i lagstiftningen om utveckling av regionerna
och förvaltning av strukturfondsverksamhe-
ten.

7 §

Finansiering av stödet

En förutsättning för att stöd ska beviljas är
att den finansiering som behövs har anvisats i
statsbudgeten eller i dispositionsplanen för
gårdsbrukets utvecklingsfond.

Det förmedlande organet har till uppgift att
försäkra sig om att medlen räcker till innan
stödet beviljas eller betalas.

8 §

Stödtagare

Stödtagaren kan vara en fysisk person eller
en privaträttslig eller offentligrättslig juridisk
person.

Om stödtagaren är en fysisk person ska
han eller hon ha fyllt 18 år när stödansökan
blir anhängig.

Stödtagaren eller den person inom ett of-
fentligrättsligt samfund som är ansvarig för

genomförandet av den åtgärd som stöds ska
vara verksam i en sådan näringsgren som
hänför sig till den verksamhet som ska stöd-
jas.

Stöd beviljas inte sökande som visas ha
skapat förutsättningarna för att få stödet på
ett konstlat sätt.

9 §

Verksamhet som stöds

Stöd kan beviljas så som föreskrivs nedan i
denna lag för

1) utvidgning av gårdsbruksenhetens
verksamhet så att den gäller även annat än
jordbruk,

2) inledande eller utvidgning av verksam-
heten för ett företag på landsbygden som inte
bedriver primärproduktion,

3) förbättrande av ett företags produktivi-
tet och produktkvalitet samt för internationa-
lisering av verksamheten,

4) verksamhet som stöder ett företags
verksamhetsbetingelser och konkurrenskraft,

5) kompetensutveckling som tjänar lands-
bygdens livsduglighet och organiseringen av
informationsförmedlingen,

6) förbättrande av boendemiljön i ett lo-
kalsamhälle och främjande av gemensam
verksamhet, deltagande och trivsel för dem
som bor i samhället samt för annan motsva-
rande verksamhet som tjänar landsbygdsmil-
jön och de boendes allmänna välfärd,

7) utvecklande av tillgängligheten och
småskalig infrastruktur på landsbygden,

8) generell utveckling av förutsättningarna
för landsbygdsnäringarna och deras mångsi-
dighet och konkurrenskraft,

9) ökat samarbete mellan gårdsbruksenhe-
ter, andra företag, aktörer inom jord- och
skogsbruket samt forskningsinstitutioner,
rådgivningsorganisationer och andra sakkun-
nigorganisationer

10) säkerställande av ett effektivt genom-
förande och sund förvaltning av program.

När det gäller att främja samarbetet mellan
företag får målet med verksamheten inte vara
ett förfarande som strider mot konkurrensla-
gen (948/2011).
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10 §

Godtagbara kostnader för en åtgärd som
stöds

Stöd kan beviljas för nödvändiga och skä-
liga kostnader för en åtgärd som stöds enligt
ett kostnadsförslag som godkänts av den
myndighet som beviljar stödet.

Då stöd beviljas för kostnader som orsakas
av ett utvecklingsprojekt dras de inkomster
som direkt eller indirekt gäller projektet av
från de stödberättigande kostnaderna.

Då investeringar understöds räknas också
de allmänna kostnader som orsakas av plane-
ringen av investeringen och andra allmänna
kostnader för investeringen som godtagbara
kostnader.

11 §

Behovet av stöd och plan för verksamhet som
ska stödjas

En förutsättning för att stöd ska beviljas är
att stödet är nödvändigt för den verksamhet
som stödet avser. Dessutom krävs det att
sökanden lägger fram en plan för den åtgärd
som ska stödjas. Planen ska innehålla mål,
åtgärder för att uppnå dem samt kriterier för
bedömning av förverkligandet av dem, en
uppskattning av tiden för förverkligandet, de
totala kostnaderna och den totala finansie-
ringen, en redogörelse för hur målet att nå en
hållbar utveckling har beaktats vid genomför-
andet av åtgärden samt när det gäller en plan
för stöd till företagsverksamhet en utredning
av verksamhetens lönsamhet i enlighet med
bestämmelserna i 18 §.

Av en plan som avser byggande ska dess-
utom på det sätt som bestäms närmare genom
förordning av statsrådet framgå hur funktio-
nell, lämplig och miljöanpassad bygginveste-
ringen är.

Bestämmelser om tekniska, ekonomiska
och funktionella detaljer samt säkerhets- och
miljörelaterade detaljer i fråga om bygginves-
teringar inom ramen för åtgärder som ska
stödjas med stöd av denna lag får utfärdas
genom förordning av jord- och skogsbruks-
ministeriet.

12 §

Villkor som gäller stödets belopp

Stödet beviljas som en procentuell andel
av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd
som stöds. I enlighet med Europeiska unio-
nens lagstiftning kan stödet dock betalas i
form av en engångsersättning. Täcker stödet
inte helt de godtagbara kostnaderna för åtgär-
den, krävs av sökanden en utredning om hur
kostnaderna kan täckas med självfinansie-
ring.

Stöd kan inte beviljas till den del den
offentliga finansieringens andel av de godtag-
bara kostnaderna för den åtgärd som stöds
överstiger det i Europeiska unionens lagstift-
ning angivna maximibelopp för offentlig fi-
nansiering som kan beviljas för en åtgärd
som stöd. När det är fråga om stöd som
baserar sig på ett program får den i stödet
ingående offentliga finansieringen inte över-
skrida det maximibelopp för offentlig finan-
siering som anges i programmet. Finansiering
som beviljas som statligt stöd får inte tillsam-
mans med de offentliga medel eller förmåner
som sökanden använt som självfinansiering
överstiga maximibeloppet för statligt stöd.

Närmare bestämmelser om nivån och maxi-
mibeloppet för stöd som beviljas för olika
åtgärder inom de gränser som ställs i Europe-
iska unionens lagstiftning och av de medel
som avses i 7 § samt om stödets minimibe-
lopp utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §

Stödformer

Den som ansöker om stöd ska som stöd
som ersätter stödberättigande kostnader välja

1) en engångsersättning för de godtagbara
kostnaderna eller en del av dem, vilken kan
betalas i flera poster, sammanlagt dock högst
100 000 euro,

2) en fast stödandel av alla stödberätti-
gande kostnader eller av en del av dem,
vilken baserar sig på en på förhand fastställd
procentuell andel som gäller en eller flera
kostnadsslag,

3) en andel som ska ersättas av de stan-
dardkostnader som på förhand fastställts för
de godtagbara kostnaderna, eller
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4) en ersättning för de faktiska godtagbara
kostnaderna.

Stödformen kan vara sådan som avses i 1
mom. 1—3 punkten endast på de villkor som
föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Närmare bestämmelser om stödformer,
grunderna för hur de bestäms, fastställandet
av dem, användningsändamål och urvalsför-
farandet samt de maximibelopp och maximi-
andelar som ska tillämpas utfärdas genom
förordning av statsrådet. Landsbygdsverket
meddelar närmare föreskrifter om de utred-
ningar som den som ansöker om stöd ska
presentera som grund för användningen av en
viss stödform samt om hur stödet beräknas
utgående från dessa utredningar.

14 §

Inledande av en åtgärd som stöds samt
uppvisande av tillstånd

En förutsättning för beviljande av stöd är
att den verksamhet som stödet gäller inte har
inletts innan ansökan har blivit anhängig. Eu-
ropeiska unionens lagstiftning om statligt
stöd eller en regel som tagits in i utvecklings-
programmet för landsbygden enligt vilken
verksamheten får inledas först efter det att ett
beslut meddelats ska dock iakttas.

Förutsätter den åtgärd som stöds att till-
stånd utverkas hos en myndighet, är det en
förutsättning för beviljande av stöd att till-
ståndet visas upp.

Närmare bestämmelser om inledande av
verksamhet enligt Europeiska unionens lag-
stiftning innan ansökan om stöd har blivit
anhängig, om uppvisande av tillstånd och om
när verksamheten anses ha inletts i fråga om
olika åtgärder samt om de allmänna kostna-
der som berättigar till stöd innan ansökan
blivit anhängig utfärdas genom förordning av
statsrådet.

15 §

Överföring av stöd till någon annan för att
användas för en åtgärd som stöds

Om inte något annat föreskrivs nedan, kan
ett stöd delvis överföras till någon annan för
att användas för den åtgärd som stöds. En

förutsättning för beviljande av stöd är då att
det med hänsyn till den åtgärd som stöds är
ändamålsenligt att stödet överförs och att de
aktörer som genomför åtgärden i fråga upp-
fyller villkoren för stödtagare av stödet i
fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren
genom avtal som ingås med dem som deltar i
genomförandet av åtgärden säkerställer att
villkoren för beviljande och betalning av stöd
uppfylls samt att stödvillkoren iakttas, inbe-
gripet en eventuell återbetalning av stöd och
annan offentlig finansiering jämte räntor och
administrativa påföljdsavgifter, samt myndig-
hetens rätt att granska överföringsmottaga-
rens verksamhet på motsvarande sätt som
stödtagarens verksamhet. Stödtagaren ansva-
rar dock inför den myndighet som beviljar
stödet för att villkoren uppfylls och, om stö-
det återkrävs, för återbetalning av stödet.

Sökanden ska även efter överföringen ha en
väsentlig del av stödet till sitt eget förfogande.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om möjlighe-
ten att överföra stöd till någon annan gäller
inte stöd som beviljas för grundande av före-
tag, om det inte är fråga om bolagisering av
verksamhet som utövats av en fysisk person
eller om ändring av en stödtagarsammanslut-
nings bolagsform. Ett villkor är att närings-,
trafik- och miljöcentralen konstaterar att bo-
laget uppfyller förutsättningarna i 16 och
17 § samt i 19 § 1 mom. 1 och 2 punkten, och
att bolaget fortsätter att genomföra en verk-
samhetsplan som avses i 20 § 1 mom. 3
punkten.

Med överföring av stödet avses inte an-
skaffning som görs av sökanden.

Närmare bestämmelser om villkoren för
överföring av stöd och om förfarandet i sam-
band med överföringen får utfärdas genom
förordning av statsrådet.

16 §

Tillämpning av bestämmelserna och
föreskrifterna om statligt stöd

Vid beviljande av stöd tillämpas det som i
Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs
om förutsättningar och begränsningar för be-
viljande av statligt stöd samt, om stödet har
godkänts av Europeiska kommissionen, det
som bestäms i kommissionens beslut.
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Om stöd beviljas som stöd av mindre bety-
delse, krävs för beviljande av stöd att sökan-
den lämnar stödmyndigheten en utredning
om det stöd av mindre betydelse som redan
beviljats och betalats ut till sökanden samt att
beloppet av detta stöd inte överstiger det
maximibelopp för stöd av mindre betydelse
som föreskrivs i Europeiska unionens lag-
stiftning. Om stöd beviljas för något annat
ändamål än sökandens företagsverksamhet
eller om stöd överförs på det sätt som avses i
15 §, är ett krav för beviljande av stöd att en
motsvarande utredning lämnas separat för
varje företag som är föremål för stödet eller
som deltar i den åtgärd som stöds samt att
stödbeloppet inte för något av de deltagande
företagen överstiger maximibeloppet av stöd
av mindre betydelse. Om det för uppföljning
av det statliga stödet har upprättats ett centra-
liserat riksomfattande register, behöver man i
regel inte uppvisa någon särskild utredning i
fråga om de stöd som har beviljats efter det
att den tid som bestäms i Europeiska unio-
nens lagstiftning har löpt ut efter att registret
inrättades.

Närmare bestämmelser om tillämpningen
av Europeiska unionens lagstiftning om stat-
ligt stöd på stöd enligt denna lag och om
förutsättningarna för beviljande av stöd av
mindre betydelse utfärdas genom förordning
av statsrådet. Vid behov får närmare bestäm-
melser om register över stöd av mindre bety-
delse utfärdas genom förordning av statsrådet

3 kap.

Förutsättningar för beviljande av
företagsstöd för landsbygden

17 §

Mottagare av företagsstöd

Företagsstöd för landsbygden, nedan före-
tagsstöd, kan i form av understöd beviljas

1) en jordbrukare eller en sådan familje-
medlem till en jordbrukare som deltar i id-
kande av jordbruk på en gårdsbruksenhet och
utvidgande av gårdsbruksenhetens verksam-
het så att den gäller även annat än jordbruk
(jordbruksföretag),

2) ett mikroföretag och ett litet företag för

förädling och saluföring av jordbruksproduk-
ter samt för annan företagsverksamhet än
jordbruk, och

3) medelstora företag för förädling och sa-
luföring av jordbruksprodukter.

Stöd kan beviljas de företag som avses i 1
mom. och i vilka näringsidkaren är en fysisk
person, ett öppet bolag, kommanditbolag, ak-
tiebolag eller andelslag. Om jordbruk på en
gårdsbruksenhet bedrivs av ett bolag eller
andelslag så att en sådan person som avses i
1 mom. 1 punkten och som i egenskap av
delägare eller medlem deltar i idkandet av
jordbruk, kan stödet beviljas det bolag eller
andelslag som idkar jordbruk.

Närmare bestämmelser om beviljande av
företagsstöd för utvidgning av verksamhet
som utövas av en jordbrukare eller en famil-
jemedlem till en jordbrukare så att verksam-
heten gäller även annat än jordbruk utfärdas
vid behov genom förordning av statsrådet.

18 §

Villkor som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med
verksamhetsställe i Finland och i fråga om
stöd som baserar sig på ett program med
verksamhetsställe inom programmets tillämp-
ningsområde. Företag som utgör en samman-
slutning ska ha hemort inom Europeiska
unionen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har
förutsättningar att bedriva kontinuerligt lön-
sam verksamhet och som har tillräcklig yr-
keskunskap för den företagsverksamhet som
stödet avser. Ett villkor för att stöd ska bevil-
jas är att företaget lägger fram utredningar
om sin ekonomiska ställning och om tillräck-
lig yrkeskunskap.

Den verksamhet som stöds ska antingen
ensam eller tillsammans med primärproduk-
tion eller annan företagsverksamhet som be-
drivs av sökanden ge åtminstone en företa-
gare eller arbetstagare som verkar inom före-
taget huvudsaklig utkomst.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföre-
tag eller mikroföretag som utgör en samman-
slutning är en förutsättning för stödet att be-
stämmanderätten i sammanslutningen inne-
has av en eller flera fysiska personer som
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uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ål-
der och yrkeskunskap och i fråga om jord-
bruksföretag kraven gällande idkande av
jordbruk.

Närmare bestämmelser om grunderna för
bedömning av tillräcklig yrkeskunskap i före-
taget, av företagets ekonomiska ställning och
lönsamhet och av bestämmanderätten i före-
taget utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §

Åtgärder som stöds genom företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas för åtgärder som
främjar företagsverksamhet på landsbygden.

Stöd kan beviljas för grundande av ett nytt
företag eller för utvidgning eller väsentlig
ändring av ett verksamt företag. Stöd kan
också beviljas för åtgärder som stärker före-
tagets verksamhetsbetingelser.

Närmare bestämmelser om stödberätti-
gande åtgärder samt om stödformen och
maximibeloppet utfärdas genom förordning
av statsrådet.

20 §

Allmänna förutsättningar för stödjande av
företagsverksamhet

Förutsättningar för beviljande av företags-
stöd är att

1) företagsverksamheten främjar målen i
det program ur vilket stöd beviljas med anvi-
sade medel,

2) beviljandet av stödet inte bedöms or-
saka mer än ringa snedvridning av konkur-
rensen och verksamheten på marknaden i en
stat som hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller, om företaget endast är
verksamt på lokal nivå, inom företagets verk-
samhetsområde,

3) företaget presenterar en genomförbar
verksamhetsplan som innehåller ett kostnads-
förslag för de planerade åtgärderna samt en
utredning av verksamhetens karaktär, omfatt-
ning och betydelse för den som utövar nä-
rings- eller företagsverksamhet för att det ska
kunna bedömas huruvida verksamheten är yr-
kesmässig och utövas som huvudsyssla.

Omfattningen av verksamhetsplanen ska

anpassas till omfattningen av företagsverk-
samheten och de åtgärder som ska stödjas.

De åtgärder som ingår i verksamhetsplanen
och som är nödvändiga för att planen ska
kunna förverkligas godkänns genom ett be-
slut om beviljande av stöd.

Närmare bestämmelser om bedömnings-
kriterierna för hur stödet snedvrider konkur-
rensen, verksamhetsplanens innehåll och var-
aktighet, kraven för hur planen ska följas och
bedömningen av genomförandet av den åt-
gärd som ska stödjas utfärdas genom förord-
ning av statsrådet utfärdas.

21 §

Stödberättigande kostnader

Stöd kan beviljas för följande kostnader
som orsakas av åtgärder som stöds:

1) kostnader som är nödvändiga för grun-
dande av ett företag,

2) investeringskostnader,
3) kostnader som inte anknyter till företa-

gets normala affärsverksamhet i fråga om
företag som utvidgar eller ändrar sin verk-
samhet.

Närmare bestämmelser om stödberätti-
gande kostnader samt om tidpunkten när
kostnaderna uppkommit utfärdas genom för-
ordning av statsrådet.

22 §

Stödets minimibelopp

Stöd beviljas inte om stödets slutliga be-
lopp enligt en bedömning utifrån de stödbe-
rättigande kostnaderna för den åtgärd som
ska stödjas skulle bli mindre än det belopp
som bestäms genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Förutsättningar för beviljande av stöd för
utvecklingsprojekt

23 §

Mottagare av stöd för utvecklingsprojekt
samt verksamhet som stöds

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas
offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga
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sammanslutningar eller stiftelser för sådant
utvecklingsarbete som avses i 9 § 1 mom.
5—9 punkten och som gäller verksamheten,
allmännyttiga investeringar som tjänar de
syften som ställs i 9 § 1 mom. 6 och 7
punkten samt planering och genomförande av
investeringarna.

Närmare bestämmelser om förutsättning-
arna för beviljande av stöd för utvecklings-
projekt och om stödtagarna utfärdas genom
förordning av statsrådet.

24 §

Åtgärder som ingår i utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas
projekt som omfattar

1) åtgärder för att förbättra levnadsförhål-
landena och trivseln för dem som bor i det
område som stödet riktar sig till,

2) åtgärder för allmänt främjande av nä-
ringsverksamheten i området,

3) åtgärder för att utreda och underlätta
grundande av och verksamhetsbetingelserna
för företag i området,

4) planering och organisering av utbild-
ning och informationsfömedling,

5) åtgärder för att öka samarbetet mellan
aktörerna inom jordbruksnäringen, livsmed-
elskedjan och skogsbruket samt andra aktörer
som redan är verksamma och som inleder
verksamhet i syfte att uppnå målen för ut-
vecklandet av landsbygden,

6) allmännyttiga investeringar som tjänar
syftena med de åtgärder som avses i 1 och 2
punkten.

Om stödet genom en bedömning enligt
16 § 1 mom. ska betraktas som statligt stöd,
kan stödet till denna del endast beviljas som
stöd av mindre betydelse.

Stöd som avses i 1 mom. 4 punkten bevil-
jas inte för ordnande av yrkesutbildning som
leder till examen.

Med undantag för sådana allmännyttiga in-
vesteringar som avses i 1 mom. 6 punkten
kan ett utvecklingsprojekt inte omfatta inves-
teringar. En mindre anskaffning betraktas
inte som en investering. En investering vars
nytta direkt riktar sig till en konkurrensutsatt
näringsbransch betraktas inte som allmännyt-
tig.

Inkomsterna av den åtgärd som stöds ska
beaktas som en faktor som minskar beloppet
av stöd för utvecklingsprojekt. Som inkom-
ster betraktas inte den självfinansiering som
anges i planen för utvecklingsprojektet.

Närmare bestämmelser om verksamhet
som stöds och om stödets maximibelopp ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

25 §

Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas
för kostnaderna för utvecklingsarbete samt
ordnande av utbildning och informationsför-
medling. Ett utvecklingsprojekt kan också
omfatta kostnaderna för planeringen av pro-
jektet.

Kostnaderna för allmännyttiga investe-
ringar kan också omfatta kostnader för byg-
gande och planering av byggnadsarbetet. För
markförvärv kan stöd beviljas endast när
mark förvärvas i samband med en byggnad.

Närmare bestämmelser om godtagbara
kostnader utfärdas genom förordning av
statsrådet.

Bestämmelserna i 11 § 2 och 3 mom. til-
lämpas också på allmännyttiga investeringar.

26 §

Temaprojekt

Stöd för temaprojekt kan beviljas en lokal
aktionsgrupp för verksamhet som avses i 9 §
1 mom. 5—7 punkten. Ett villkor för att
stödet ska beviljas är att den lokala aktions-
gruppen i enlighet med projektets gemen-
samma tema gör upp en plan som den ge-
nomför tillsammans med de andra aktörerna
som deltar i projektet. Den lokala aktions-
gruppen ska genom ett öppet urvalsförfa-
rande föra samman allmännyttiga utveck-
lingsprojekt enligt 24 § 1 mom. 1 punkten
eller allmännyttiga investeringsprojekt som
tjänar de syften som avses i nämnda punkt,
med hjälp av vilka temaplanen genomförs
samt samordna genomförandet av dem. Trots
bestämmelserna i 15 § om villkoren för över-
föring av stöd, kan stöd för ett temaprojekt
överföras till fullt belopp. Till övriga delar
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tillämpas på stöd för temaprojekt bestämmel-
serna om stöd för utvecklingsprojekt.

De stödberättigande kostnaderna för ett te-
maprojekt kan av särskilda skäl omfatta kost-
naderna för sammanförande av projekt enligt
1 mom. eller för samarbete eller utbyte av
erfarenheter.

Närmare bestämmelser om den verksamhet
som stöds med stöd för temaprojekt, om för-
utsättningarna för att stöd ska beviljas, om de
godtagbara kostnaderna samt om de särskilda
skäl som avses i 2 mom. utfärdas genom
förordning av statsrådet.

27 §

Förutsättningar och begränsningar för
beviljande av stöd för utvecklingsprojekt

En förutsättning för beviljande av stöd för
utvecklingsprojekt är att sökanden har till-
räckliga ekonomiska och funktionella resur-
ser för att genomföra åtgärden.

Projektstöd kan beviljas endast för en åt-
gärd som har givits formen av ett separat
projekt som är fristående från sökandens nor-
mala verksamhet och som fortgår högst tre år
eller av särskilda skäl högst fem år.

Ett villkor för beviljande av stödet är att
sökanden presenterar en projektplan och att
resultaten av projektet allmänt kan tillgodo-
göras.

Stöd beviljas inte om stödets slutliga be-
lopp enligt en bedömning utifrån de stödbe-
rättigande kostnaderna för den åtgärd som
ska stödjas skulle bli mindre än det minimi-
belopp som bestäms genom förordning av
statsrådet.

Närmare bestämmelser om de grunder som
används vid bedömningen av de förutsätt-
ningar som anges i 2—4 mom. får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

28 §

Projektplan

En plan för ett utvecklingsprojekt ska utö-
ver vad som föreskrivs i 11 § innehålla upp-
gifter om hur projektet genomförs, vem som
genomför projektet, specificering av kostna-
derna, stödets andel av den totala finansie-

ringen, stödform, hur den självfinansiering
som krävs genomförs samt förbindelsen till
det program ur vilket projektet ska finansie-
ras, projektets konsekvenser och resultat samt
andra faktorer som är nödvändiga för att an-
sökan ska kunna avgöras. Om självfinansie-
ringen omfattar privat finansiering, ska dess
andel specificeras.

Projektplanen ska innehålla en redogörelse
för hur man vid förberedelserna för projektet
har beaktat resultaten av projekt som tidigare
finansierats med offentlig finansiering genom
stöd för motsvarande verksamhet eller verk-
samhet som nära anknyter till den verksam-
heten. Dessutom ska det i projektplanen re-
dogöras för hur den verksamhet som projek-
tet resulterar i fortsätter efter att projektet
avslutats, om inte detta på grund av verksam-
hetens karaktär är uppenbart onödigt.

Närmare bestämmelser om de uppgifter
som ska lämnas i projektplanen och vid be-
hov om hur de ska anges utfärdas genom
förordning av statsrådet.

29 §

Styrgrupp

En styrgrupp kan tillsättas för att följa
genomförandet av ett utvecklingsprojekt, om
detta är motiverat med beaktande av projek-
tets omfattning och konsekvenser. Styrgrup-
pen deltar inte i bedömningen av stödtagaren,
det projekt som stöds, genomförandet av pro-
jektet eller finansieringen av projektet när
stöd beviljas eller därefter. Stödtagaren an-
svarar ensam för genomförandet av projektet.

Den myndighet som beviljar stöd beslutar
om tillsättande av en styrgrupp. I styrgruppen
ska, utöver den myndighet som beviljar stö-
det, finnas representanter för övriga viktiga
offentliga aktörer som deltar i finansieringen
av projektet samt sakkunniga. Med undantag
av representanten för den myndighet som
beviljat stödet utses styrgruppens medlemmar
av stödtagaren.

Styrgruppen ger på basis av uppgifter från
stödtagaren den som beviljar stödet en redo-
görelse för hur projektet framskrider. På styr-
gruppens verksamhet tillämpas förvaltningsla-
gen (434/2003), språklagen (423/2003), sa-
miska språklagen (1086/2003), lagen om of-
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fentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) och lagen om elektronisk kommu-
nikation i myndigheternas verksamhet
(13/2003). På de personer som deltar i de
uppgifter för styrgruppen som nämns i beslu-
tet om att tillsätta en styrgrupp tillämpas
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar när de sköter uppgifter som åligger styr-
gruppen.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns
i skadeståndslagen (412/1974).

Stödtagaren kan tillåta att också andra per-
soner än representanterna för de offentliga
finansiärerna samt enskilda sakkunniga deltar
i styrgruppens möten. Dessa personer deltar
inte i de uppgifter för styrgruppen som
nämns i beslutet om att tillsätta gruppen men
den myndighet som beviljat stödet ska under-
rättas om sådana aktörer och personer.

Närmare bestämmelser om tillsättande av
styrgrupper samt om förfarandet vid tillsät-
tandet och om styrgruppens uppgifter får ut-
färdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Stödvillkor

30 §

Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i
sin helhet genomföras inom två år från det att
stödet beviljats. En kortare tidsfrist kan emel-
lertid bestämmas för genomförande av åtgär-
den om det är motiverat med tanke på före-
tagsverksamhetens karaktär eller det sätt åt-
gärden ska genomföras på eller om det krävs
på grund av sådana begränsningar gällande
finansiering från Europeiska unionen eller
statlig finansiering som tillämpas på beviljan-
det av stödet.

Åtgärder för vilka stöd för utvecklingspro-
jekt har beviljats ska i sin helhet genomföras
inom den tid som avses i 27 § 2 mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på
ansökan förlänga den tidsfrist som avses i 1
och 2 mom., om ansökan har gjorts innan
tidsfristen löper ut. Tidsfristen kan förlängas
av godtagbara skäl som inte var kända när
beslutet om tidsfristen fattades. Man kan låta

bli att förlänga tidsfristen om de medel av
vilka stödet beviljats eller andra medel inte är
disponibla efter den tidsfrist som godkänts
för betalning av stödet.

Tidsfristen kan förlängas två gånger för
högst ett år i sänder. Tiden för genomförande
av ett utvecklingsprojekt i dess helhet får
emellertid vara högst sex år.

Närmare bestämmelser om den tidsfrist
som bestäms för genomförande av åtgärder
som stöds samt om villkoren för förlängning
av tidsfristen utfärdas genom förordning av
statsrådet.

31 §

Villkor för användning av stöd

På användning av stöd för köp av varor
och tjänster samt för upplåtande på entrepre-
nad tilllämpas lagen om offentlig upphand-
ling (348/2007). Stödtagaren ska lägga fram
en utredning om att köpet skett på det sätt
som krävs i nämnda lagstiftning.

Den verksamhet som är föremål för stödet
får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt
före utgången av den tidsfrist som anges i
Europeiska unionens lagstiftning som gäller
det stöd som beviljats.

Objektet för den investering som stöds får
inte permanent och inte heller i betydande
grad användas för annat än sådan verksamhet
eller sådant utvecklingsarbete som stödet av-
ser före utgången av den tidsfrist som anges i
Europeiska unionens lagstiftning som gäller
det stöd som beviljats.

Om den verksamhet eller ägande- eller be-
sittningsrätten till den investering som stöds
överlåts till någon annan före utgången av
tidsfristen, ska stödtagaren före överlåtelsen
utverka närings-, trafik- och miljöcentralens
tillstånd till detta. För att tillstånd ska beviljas
krävs det att mottagaren uppfyller förutsätt-
ningarna för beviljande av stöd och att karak-
tären av den företagsverksamhet eller det ut-
vecklingsarbete som är föremål för stödet
inte förändras väsentligt. Om förutsättning-
arna för beviljande av stöd uppfylls och en
del av stödet är obetalt, kan det resterande
stödet samtidigt överföras för betalning till
den som stödet överförs till.

Som en överlåtelse enligt 4 mom. betraktas
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inte att objektet för den investering som stöds
eller den företagsverksamhet som är föremål
för stödet övergår genom arv eller genera-
tionsväxling.

Närmare bestämmelser om beviljande av
tillstånd och överföring av obetalt stöd utfär-
das vid behov genom förordning av statsrå-
det. Närmare bestämmelser om den bestå-
ende karaktären hos den verksamhet och den
investering som stöds samt vid behov om den
tidsfrist som gäller detta, om inte bestämmel-
ser om saken finns i Europeiska unionens
lagstiftning, utfärdas också genom förordning
av statsrådet.

32 §

Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska föra bok över den åtgärd
som stöds. Bokföringen ska ordnas så att den
är en del av stödtagarens bokföring enligt
bokföringslagen (1336/1997). Om 2 kap. i
lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas
på stödtagaren ska nämnda kapitel och god
bokföringssed iakttas, så att bokföringen över
den åtgärd som stöds utan svårighet kan iden-
tifieras.

Om stödtagaren är en person som beskattas
enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk
(543/1967), betraktas som tillräcklig bokfö-
ring över den åtgärd som stöds det som krävs
i fråga om stödtagarens övriga bokföring för
att beskattning ska kunna verkställas. Bokfö-
ringen ska då ordnas så att kostnaderna för
den åtgärd som stöds utan svårighet kan iden-
tifieras. Det bokföringsmaterial som gäller
den åtgärd som stöds ska då förvaras så som
föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringsla-
gen.

Om stödtagaren inte är bokföringsskyldig
för sin verksamhet i övrigt, ska bokföringen
över den åtgärd som stöds ordnas så att be-
stämmelserna i bokföringslagen iakttas.

Är det fråga om stöd som ingår i ett pro-
gram som delfinansieras av Europeiska unio-
nen ska det material som anknyter till bokfö-
ringen förvaras minst tre år efter det att Euro-
peiska kommissionen betalar gemenskapens
sista finansieringsandel enligt programmet.

33 §

Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att lämna den myn-
dighet som beviljar stöd riktiga och tillräck-
liga uppgifter om den åtgärd som stöds, hur
den framskrider och om hur stödet används.

Stödtagaren ska utan dröjsmål lämna den
myndighet som beviljat stödet upplysningar
om sådana förändringar som gäller stödtaga-
rens ställning eller verksamhet eller den åt-
gärd som stöds och som kan inverka på för-
utsättningarna för betalning av stöd eller leda
till återkrav av stöd. Myndigheten ska be-
handla anmälningen som en ansökan om änd-
ring av villkoren i stödbeslutet, om stödtaga-
ren och den verksamhet som stöds fortfa-
rande uppfyller de krav som ställs i denna
lag, eller som avbrott i betalningen av stödet
eller återkrav av stödet på det sätt som före-
skrivs i 10 kap.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som
utför en inspektion som avses i 52 § genom
att utan ersättning lämna de uppgifter som är
nödvändiga för att inspektionen ska kunna
genomföras och de upplysningar som gäller
objektet för inspektionen samt vid behov ge-
nom att presentera föremålet för stödet.

Om stödtagaren är misstänkt vid en förun-
dersökning eller står åtalad för ett brott och
stödtagaren överlämnar till den som utför
inspektionen de i 1—3 mom. avsedda uppgif-
terna om de omständigheter som misstanken
eller åtalet grundar sig på, får den som utför
inspektionen inte utan stödtagarens samtycke
överlåta uppgifterna till polis- eller åklagar-
myndigheterna.

6 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd

34 §

Ansökningstid och information om
ansökningsmöjligheten

En ansökningstid kan bestämmas för ansö-
kan om stöd. Om en ansökningstid inte be-
stäms, ska stödansökningarna avgöras per
stödperiod. Ansökningar som uppfyller stöd-
villkoren avgörs i en ordning som baserar sig
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på urvalskriterierna på det sätt som föreskrivs
i den förordning som avses i 3 § 4 punkten i
programförvaltningslagen. Innan ansök-
ningen inleds fastställer jord- och skogs-
bruksministeriet urvalskriterierna efter att ha
hört övervakningskommittén för program-
met.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i
lämplig omfattning informera om möjlighe-
ten att ansöka om det stöd som hör till centra-
lens behörighet, om ansökningsförfarandet
och om de viktigaste förutsättningarna och
villkoren för beviljande av stöd.

En lokal aktionsgrupp ska inom sitt om-
råde informera om i 1 mom. avsedda omstän-
digheter när det gäller stöd som finansieras ur
dess finansieringskvot.

Närmare bestämmelser om urvalskriteri-
erna och om urvalsförfarandet får utfärdas
vid behov genom förordning av statsrådet.

35 §

Stödansökan

Stöd söks elektroniskt via en nättjänst som
utgör en del av det informationssystem som
avses i 50 §. På underteckning av ansökan
tillämpas bestämmelserna om identifiering av
en person och autentisering i lagen om stark
autentisering och elektroniska signaturer
(617/2009).

En stödansökan kan också göras på något
annat sätt än elektroniskt med hjälp av en
blankett som fastställts för ändamålet och
som ska undertecknas eller med en ansökan
som lämnats via något annat förvaltningsom-
rådes nättjänst och som vid närings-, trafik-
och miljöcentralen och med sökandens sam-
tycke sparas som en ansökan enligt denna lag
i det informationssystem som avses i 1 mom.

Till ansökan ska sökanden foga de hand-
lingar och utredningar som är nödvändiga för
bedömningen av förutsättningarna för bevil-
jande av stöd samt en plan enligt 11 § för den
åtgärd som ska stödjas. Ansökan med bilagor
sparas i informationssystemet och hanteras
sedan i huvudsak elektroniskt. En ansökan
som gjorts på något annat sätt än elektroniskt
eller bilagor till ansökan arkiveras inte, om
det inte finns något särskilt skäl för det.

Om man har för avsikt att överföra stödet,

ska mottagarna av överföringen specificeras i
stödansökan och alla de avtal som avses i
15 § 1 mom. visas upp.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om de blanketter som ska användas
vid ansökan om stöd, om de handlingar som
ska fogas till ansökan, om förfarandet vid
elektronisk ansökan samt om det sätt på vil-
ket planen och utredningarna ska presenteras.

36 §

Att ansöka om stöd

Stödansökan ska ges in till närings-, trafik-
och miljöcentralen eller en lokal aktions-
grupp, om inte något annat föreskrivs nedan.

Stödansökan har blivit anhängig när den
har gjorts via den nättjänst som avses i 35 § 1
mom. så att den är tillgänglig för den behöriga
närings-, trafik- och miljöcentralen eller ak-
tionsgruppen eller när en på blankett på något
annat sätt än elektroniskt gjord ansökan har
anlänt till närings-, trafik- och miljöcentralen
eller aktionsgruppen. Om en ansökan som
gjorts på något annat sätt än elektroniskt har
getts in till någon annan än den behöriga
närings-, trafik- och miljöcentralen eller ak-
tionsgruppen, ska den närings-, trafik- och
miljöcentral eller aktionsgrupp som mottagit
ansökan spara ärendet i ärendehanteringssys-
temet och överföra ansökningshandlingarna
till den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen eller aktionsgruppen för behandling.

Ansökan blir emellertid inte anhängig för-
rän följande specificerade och sanningsenliga
uppgifter har angetts i ansökan och följande
handlingar har bifogats:

1) sökande,
2) åtgärd eller projekt som ansökan gäller,
3) kostnader för åtgärden eller projektet

samt kostnadsbeloppet och finansieringen,
4) stödbelopp som söks,
5) när ansökan gäller företagsstöd en

verksamhetsplan och när den gäller stöd för
utvecklingsprojekt en projektplan,

6) när ansökan gäller stöd för en investe-
ring, en investeringsplan.

Den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen eller, om stöd söks ur en aktions-
grupps finansieringskvot, den behöriga ak-
tionsgruppen ska utan dröjsmål efter det att
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en skriftlig ansökan inkommit be sökanden
komplettera den bristfälliga ansökan. Sökan-
den ska meddelas om när ansökan blivit an-
hängig.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om hur mottagandet och behand-
lingen av ansökan ska ordnas tekniskt och
om de anteckningar som ska göras i ansök-
ningshandlingarna, överföringen till informa-
tionssystemet av ansökningar som inkommit
på något annat sätt än i i elektronisk form,
förstöring av de skriftliga handlingarna och
om specificerade investeringsplaner.

37 §

Den behöriga närings-, trafik- och
miljöcentralen

Stöd beviljas av den närings-, trafik- och
miljöcentral inom vars verksamhetsområde
den åtgärd som stöds ska genomföras, om inte
något annat föreskrivs om centralernas behö-
righet med stöd av 5 § i lagen om närings-,
trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

Om den åtgärd som stöds ska genomföras
inom flera än en centrals verksamhetsområde
är den närings-, trafik- och miljöcentral behö-
rig inom vars verksamhetsområde åtgärden i
huvudsak ska genomföras. Närings-, trafik-
och miljöcentralerna kan dock överföra ansö-
kan från den på detta sätt behöriga närings-,
trafik- och miljöcentralen till en annan nä-
rings-, trafik- och miljöcentral för avgörande,
om inte något annat föreskrivs i eller med
stöd av lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna och om de behöriga närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna samtycker till över-
föringen.

Om ett utvecklingsprojekt i huvudsak har
nationella mål är den närings-, trafik- och
miljöcentral behörig till vilken jord- och
skogsbruksministeriet har anvisat medel för
finansiering av nationella projekt.

38 §

Att ansöka om stöd ur finansieringskvoten för
en lokal aktionsgrupp

När stöd söks ur en lokal aktionsgrupps
finansieringskvot tillämpas bestämmelserna i

35 och 36 § om elektronisk stödansökan, om
villkor för när ansökan blir anhängig och om
elektronisk behandling av ansökan.

Den behöriga lokala aktionsgruppen ska
kontrollera att den ansökan som getts in till
gruppen uppfyller formkraven för ansökan
och yttra sig om huruvida det är ändamålsen-
ligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för
den lokala strategin. Om den åtgärd som
stöds genomförs på flera än en lokal aktions-
grupps område, ska den behöriga lokala ak-
tionsgruppen inhämta yttrande av de övriga
aktionsgrupperna om huruvida det är ända-
målsenligt att bevilja stöd samt om reserve-
ring av nödvändig finansiering ur den finan-
sieringskvot som anvisats dem. Den lokala
aktionsgruppen ger in stödansökan och sitt
yttrande till den behöriga närings-, trafik- och
miljöcentralen.

Om den som ansöker om stöd är en lokal
aktionsgrupp, tillämpas dock 35 och 36 § på
ansökandet.

Den lokala aktionsgruppen ska till ärende-
hanteringssystemet överföra uppgifterna i en
ansökan som inkommit till den på något an-
nat sätt än elektroniskt och som gäller stöd
som ska finansieras ur dess finansieringskvot.
På ansökan tillämpas bestämmelserna i 35
och 36 §. Aktionsgruppen ansvarar för att
ansökan sparas på ett korrekt sätt.

Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om den tekniska ordningen för motta-
gandet och behandlingen av en ansökan, om
de anteckningar som ska göras i ansöknings-
handlingarna, om hur handlingarna ska ges in
till närings-, trafik- och miljöcentralen samt
om elektronisk behandling.

39 §

Behörig aktionsgrupp

Behörig är den lokala aktionsgrupp inom
vars område den åtgärd som stöds ska ge-
nomföras. Om den åtgärd som stöds genom-
förs inom flera än en lokal aktionsgrupps
område, är den lokala aktionsgrupp behörig
inom vars område åtgärden i huvudsak ska
genomföras.
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40 §

Bedömning av en stödansökan

Innan stödansökan avgörs kan närings-,
trafik- och miljöcentralen begära ett utlåtande
av andra myndigheter om sådana omständig-
heter som har samband med stödtagaren och
den åtgärd som stöds, om detta är nödvändigt
för bedömningen av förutsättningarna för be-
viljande av stöd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan
innan företagsstöd beviljas göra ett företags-
besök för att bedöma förutsättningarna för att
bevilja företagsstöd och den åtgärd som ska
stödjas. De observationer som görs vid före-
tagsbesöket ska antecknas samt delges sökan-
den. Företagsbesök får inte göras i utrymmen
som är avsedda för varaktigt boende.

41 §

Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att
genom sitt beslut avbryta beviljandet av stöd
nationellt eller regionalt, om det inte finns
behövliga medel för finansieringen av stödet
eller marknadsläget eller Europeiska unio-
nens lagstiftning kräver det.

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid
eller tills vidare.

Beslutet om avbrott i beviljande av stöd
ska publiceras i Finlands författningssamling.
Det ska informeras om avbrottet i lämplig
omfattning.

42 §

Att bevilja stöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslu-
tar om beviljande av stöd. Om den verksam-
het som stöds ska genomföras inom flera än
en centrals verksamhetsområde, ska den be-
höriga närings-, trafik- och miljöcentralen
skaffa ett utlåtande från de övriga centralerna
innan stödet beviljas. Stöd kan beviljas för
verksamhet inom verksamhetsområdet för en
annan närings-, trafik- och miljöcentral en-
dast om centralen i fråga ger ett utlåtande
enligt vilket stödet förordas.

Ett villkor för beviljande av stöd ur en
lokal aktionsgrupps finansieringskvot är att
aktionsgruppen har gett ett utlåtande där an-
sökan förordas. Närings-, trafik- och miljö-
centralen kan avvika från den lokala aktions-
gruppens utlåtande där ansökan förordas en-
dast om beviljande av stöd skulle strida mot
Europeiska unionens lagstiftning eller den
nationella lagstiftningen. Närings-, trafik-
och miljöcentralen avgör också en ansökan
som den lokala aktionsgruppen inte har föror-
dat. Den lokala aktionsgruppen ska utan
dröjsmål lämna ansökan med utlåtanden till
närings-, trafik- och miljöcentralen.

Är det fråga om ett riksomfattande projekt
enligt 37 § 3 mom., ska närings-, trafik- och
miljöcentralen innan stöd beviljas skaffa ett
utlåtande från jord- och skogsbruksministeri-
et. Stödet kan inte beviljas om inte ministeri-
et har förordat ansökan.

43 §

Stödbeslut

I ett stödbeslut anges beloppet av det bevil-
jade stödet, de stödvillkor som föreskrivs i
denna lag samt förutsättningarna för betal-
ning och återkrav av stöd. Beslutet ska också
innehålla de villkor som anges i Europeiska
unionens lagstiftning och som väsentligen
och direkt inverkar på användningen och be-
talningen av stödet. Genom stödbeslutet god-
känns planen för den åtgärd som stöds.

Stödbeslutet får undertecknas maskinellt.

7 kap.

Betalning av stöd

44 §

Betalningsansökan

Ansökan om betalning görs genom den
nättjänst som avses i 35 § 1 mom. På behand-
lingen av ansökan om betalning av stöd til-
lämpas bestämmelserna om behandling av
stödansökan i 35 § 4 och 6 mom. och 36 § 2,
4 och 5 mom. till den del det gäller närings-,
trafik- och miljöcentralerna.
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En betalningsansökan kan också göras på
något annat sätt än elektroniskt på en blankett
som fastställts för ändamålet. Ansökan ska
undertecknas.

En ansökan enligt 2 mom. ska lämnas in
till den myndighet som har beviljat stödet.

De utredningar och, om inte stödet bevil-
jats som en engångsersättning, de bokförings-
handlingar som är nödvändiga med tanke på
förutsättningarna för betalning av stöd ska
fogas till ansökan.

45 §

Tidsfrist för betalningsansökan

En skälig tidsfrist kan sättas ut för inläm-
nande av ansökan. Tidsfristen räknas från
den tidpunkt när stödbeslutet fattas eller, när
det är fråga om den sista betalningsansökan i
fråga om den åtgärd som stöds, från det att
åtgärden inte längre genomförs eller tiden för
genomförande löpt ut.

Närmare bestämmelser om den tidsfrist
som sätts ut för inlämnande av en betalnings-
ansökan får utfärdas genom förordning av
statsrådet. Landsbygdsverket meddelar när-
mare föreskrifter om blanketter för betal-
ningsansökan och om elektronisk ansökan
och annan elektronisk kommunikation.

46 §

Förutsättningar för betalning av stöd

En förutsättning för betalning av stöd är att
stödtagaren har iakttagit stödvillkoren.

Om stödet har beviljats helt eller delvis
som stöd enligt 13 § 1—3 punkten, är det en
förutsättning för betalningen av stödet att
stödtagaren på ett tillförlitligt sätt visar att
alla de åtgärder för vilkas kostnader stödfor-
men i fråga har använts har vidtagits och att
de mål som ställts som villkor för betal-
ningen av stödet har uppnåtts.

Om stöd helt eller delvis har beviljats uti-
från faktiska kostnader, är det en förutsätt-
ning för betalning av stödet till denna del att
den utgift som orsakats stödtagaren är fak-
tisk, slutlig och verifierbar och hänför sig till
den åtgärd som stöds. Stödtagaren ska lägga

fram de handlingar och utredningar som gäl-
ler dessa förutsättningar.

Närmare bestämmelser om de kriterier som
ska tillämpas vid bedömningen av genomför-
andet av en åtgärd utfärdas genom förordning
av statsrådet när det är fråga om ett stöd
enligt 13 § 1 mom. 1—3 punkten. När det är
fråga om stöd enligt 13 § 1 mom. 4 punkten
utfärdas närmare bestämmelser om bedöm-
ningen av huruvida en utgift är faktisk, slut-
lig, skälig och verifierbar genom förordning
av statsrådet. Landsbygdsverket meddelar
närmare föreskrifter om de utredningar och
bokföringshandlingar som visar att en åtgärd
genomförts samt huruvida utgifterna är fak-
tiska, slutliga, skäliga och verifierbara samt
vilka åtgärder de avser.

47 §

Stödbelopp som betalas

Som stöd enligt 13 § 1 mom. 1—3 punkten
betalas högst en andel motsvarande stödnivån
och det beviljade stödets belopp av kostna-
derna för de åtgärder som genomförts enligt
betalningsansökan eller i annat fall av de
godtagbara kostnaderna i enlighet med betal-
ningsansökan.

Stödtagaren ska till den myndighet som
beviljat stöd lämna in en utredning om annan
offentlig eller privat finansiering.

Stödtagaren ska i samband med betal-
ningsansökan lägga fram en utredning om
inkomsterna av projektet och om den extra
offentliga finansiering som beviljats projek-
tet.

Närmare bestämmelser om inkomster och
extra finansiering och om deras inverkan på
det stödbelopp som betalas ut får utfärdas
genom förordning av statsrådet. Landsbygds-
verket meddelar närmare föreskrifter om den
utredning som gäller den övriga offentliga
och privata finansieringen av projektet samt
inkomsterna från projektet.

48 §

Godkännande och utbetalning

Stöd betalas i högst fyra poster per år. Stöd
för utvecklingsprojekt kan betalas i förskott,

16 28/2014



om det är motiverat med hänsyn till stödtaga-
rens ställning och genomförandet av den åt-
gärd som stöds. Betalning av företagsstöd
och stöd för utvecklingsprojekt ska sökas åt-
minstone en gång per år. Om Europeiska
unionens lagstiftning tillåter det kan dock
utbetalning sökas och stöd betalas ut mer
sällan, om projektet pågår högst 24 månader.

Den närings-, trafik- och miljöcentral som
beviljat stödet beslutar om betalningen av
stödet. Centralen sammanställer uppgifterna
om betalningen och sänder dem till Lands-
bygdsverket. Landsbygdsverket svarar för
kontrollen och godkännandet av utgifterna
samt för utbetalningen av stöden. Beslut om
betalningar kan undertecknas maskinellt.

Närmare bestämmelser om betalningspos-
terna, om beloppet av stöd som betalas i
förskott, om förutsättningar och villkor för
förskottsbetalningar samt om förfarandet vid
ansökan och betalning av förskott utfärdas
genom förordning av statsrådet.

8 kap.

Ärendehanteringssystem och övervakning
av stöd

49 §

Lämnande av uppgifter för övervakning

Trots bestämmelserna om sekretess har
jord- och skogsbruksministeriet och Lands-
bygdsverket rätt att av närings-, trafik- och
miljöcentralerna avgiftsfritt få för förvalt-
ningen av understödssystemet behövliga upp-
gifter och utredningar om ansökan om under-
stöd och beviljande och utbetalning av under-
stöd samt om tillsynen över understöd. Jord-
och skogsbruksministeriet har motsvarande
rätt att få uppgifter av Landsbygdsverket.

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt närings-, trafik- och miljö-
centralerna har rätt att av understödstagarna
få uppgifter om användningen av understö-
den. Stödtagaren ska dessutom för närings-,
trafik- och miljöcentralen lägga fram utred-
ningar och övervakningsuppgifter om hur
den åtgärd som stöds avancerar samt vilka
effekterna av den är.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

kan också lämnas ut med hjälp av en teknisk
anslutning eller på något annat elektroniskt
sätt.

Närmare bestämmelser om innehållet i ut-
redningarna och övervakningsuppgifterna ut-
färdas genom förordning av statsrådet.
Landsbygdsverket meddelar närmare före-
skrifter om hur utredningarna och övervak-
ningsuppgifterna ska presenteras samt hur de
ska ges in till närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna.

50 §

Informationssystem för ärendehantering och
övervakning

Bestämmelser om handlingar som upprät-
tats vid skötseln av uppgifter enligt denna lag
och på register och den nättjänst som hör till
informationssystemet för ärendehantering
och övervakning finns i lagen om lands-
bygdsnäringsförvaltningens informationssys-
tem (284/2008).

De uppgifter som ingår i informationssys-
temet förvaras tio år från det att beslutet om
beviljande av stöd fattats. Om stöd har bevil-
jats förvaras uppgifterna dock tio år från be-
talningen av den sista stödposten och, om det
är fråga om stöd som ingår i ett program som
delfinansieras av Europeiska unionen, fem år
från det att Europeiska kommissionen beta-
lade den sista posten av gemenskapens finan-
sieringsandel i programmet. I Europeiska
unionens lagstiftning om stöd som beviljas i
form av statligt stöd kan det ställas krav på en
längre tid för förvaring än den som anges
ovan.

Om det i Europeiska unionens lagstiftning
krävs att det ska upprättas register för över-
vakning av det statliga stödet eller av annat
stöd, ska uppgifter i ärendehanteringssyste-
met enligt 1 mom. sammanföras i ett sådant
register. Uppgifterna i det registret ska vid
behov överföras till ett register över stöd av
mindre betydelse eller annat statligt stöd.

Närmare bestämmelser om sådana uppgif-
ter som utan att utgöra personuppgifter kan
föras in i registret får utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.
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51 §

Aktionsgruppens och sökandens rätt att få
registeruppgifter

Den lokala aktionsgruppen har trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att ur register enligt
50 § få de uppgifter som är nödvändiga för
skötseln av de uppgifter som åligger gruppen.

Den som ansöker om stöd har rätt att i den
nättjänst som ingår i det ärendehanteringssys-
tem som avses i 50 § följa hur sökandens
ärende i fråga om ansökan om och utbetal-
ning, inspektion och återkrav av stöd fram-
skrider och avgörs samt följa behandlingen
av övervakningsuppgifter i fråga om stödet.
Aktionsgruppen har motsvarande rätt när det
gäller stöd som sökts och beviljats ur dess
finansieringskvot, med undantag av uppgifter
om övervakning, inspektion och återkrav av
stöd och sekretessbelagda uppgifter i sam-
band med ansökan om utbetalning av stöd.

En lokal aktionsgrupp har i fråga om stöd
som beviljats ur aktionsgruppens egen finan-
sieringskvot dessutom rätt att i den nättjänst
som ingår i ärendehanteringssystemet se kon-
soliderade uppgifter, om en sådan möjlighet
inkluderas i informationssystemet.

För att följa hur ärendet framskrider och se
konsoliderade uppgifter krävs elektronisk
identifiering.

9 kap.

Inspektion

52 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och
Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner
som gäller den som beviljar stöd och stödta-
garen i syfte att utöva tillsyn över att förut-
sättningarna och villkoren för beviljande, be-
talning och användning av stöd iakttas. Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna samt det
attesterande organ som avses i 13 § i pro-
gramförvaltningslagen har motsvarande rätt i
fråga om stödtagarna enligt vad som före-
skrivs i eller med stöd av den horisontella
förordning som avses i 3 § 3 punkten i pro-

gramförvaltningslagen. Om ett stöd på det
sätt som avses i 15 § har överförts på någon
annan aktör har de ovannämnda myndighe-
terna och det attesterande organet rätt att
granska även denna aktörs ekonomi och
verksamhet för att utöva tillsyn över att för-
utsättningarna och villkoren för beviljande,
betalning och användning av stöd iakttas.

Också Europeiska unionens organ har in-
spektionsrätt enligt vad som bestäms i Euro-
peiska unionens lagstiftning, i fråga om stöd
som helt eller delvis har beviljats av Europe-
iska unionens medel eller som har beviljats
som statligt stöd.

53 §

Inspektion

I syfte att utföra en inspektion har de myn-
digheter och det attesterande organ som
nämns i 52 § rätt att få tillträde till byggna-
der, lokaler och platser som är betydelsefulla
med hänsyn till den åtgärd som stöds och
användningen av stödet och granska dessa
samt granska stödtagarens omständigheter,
informationssystem och handlingar. Inspek-
tioner får dock inte utföras i utrymmen som
används för boende av permanent natur.

För att inspektionsuppdraget ska kunna
skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående
revisor befullmäktigas för inspektionen. Re-
visorn ska vara en i revisionslagen
(459/2007) eller i lagen om revisorer inom
den offentliga förvaltningen och ekonomin
(467/1999) avsedd revisor eller revisionssam-
manslutning. Revisionssammanslutningen
ska utse en för inspektionen huvudansvarig
revisor. Vid utförandet av inspektionsupp-
drag tillämpas förvaltningslagen, språklagen,
samiska språklagen, lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet och lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet. På revisorn tillämpas bestäm-
melserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid
utförandet av inspektionsuppdrag. Bestäm-
melser om skadeståndsansvar finns i skade-
ståndslagen.

En inspektionsberättelse ska göras upp
över en inspektion och utan dröjsmål ges in
till den behöriga närings-, trafik- och miljö-
centralen och Landsbygdsverket.
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Den som utför inspektionen har rätt att
omhänderta handlingarna och annat material
som har samband med användningen av stö-
det, om detta krävs för att syftet med inspek-
tionen ska uppnås. Handlingarna och annat
material ska utan dröjsmål returneras när de
inte längre behövs för inspektionen.

De myndigheter och attesterande organ
som avses i 52 § har rätt att avgiftsfritt få
handräckning av polisen för inspektionen.

10 kap.

Återbetalning av stöd, avbrytande av
betalning av stöd samt återkrav

54 §

Återbetalning av stöd

Stödtagaren ska utan dröjsmål betala till-
baka ett stöd eller en del av det som denne
fått felaktigt, till för stort belopp eller uppen-
bart utan grund. Stödtagaren ska betala till-
baka stödet eller en del av det, också när det
inte kan användas på det sätt som förutsätts i
stödbeslutet. Om det belopp som ska återbe-
talas är högst 100 euro, behöver det inte
betalas tillbaka.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte
skillnaden mellan stöd som beviljats enligt
kalkylerade grunder och de faktiska kostna-
derna.

55 §

Avbrytande av betalning av stöd samt
återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen är
skyldig att avbryta betalningen av stödet samt
att återkräva stöd, om

1) förutsättningarna för beviljande eller
villkoren för betalning av stöd inte har upp-
fyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga
eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har
inverkat på beviljandet eller betalningen av
stöd,

3) stödtagaren utan närings-, trafik- och

miljöcentralens tillstånd, innan den tidsfrist
som avses i 31 § löpt ut, har överlåtit den
verksamhet eller det investeringsobjekt som
stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid in-
spektion, eller

5) detta krävs i Europeiska unionens lag-
stiftning om det stöd för utveckling av lands-
bygden som delfinansieras av Europeiska
unionen eller helt finansieras med nationella
medel.

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro
behöver dock inte återkrävas.

Om stöd har beviljats flera stödtagare ge-
mensamt, svarar alla mottagare solidariskt för
återbetalning av stödet.

56 §

Ränta på det återbetalda beloppet

På belopp som återbetalas eller återkrävs
ska stödtagaren betala årlig ränta enligt vad
som bestäms i Europeiska unionens lagstift-
ning eller, om saken inte regleras i nämnda
lagstiftning, en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i
räntelagen (633/1982) ökad med tre procent-
enheter. Ränta ska betalas från den dag då
Landsbygdsverket har betalat ut stödet till
den förfallodag som avses i 60 § 1 mom.

57 §

Dröjsmålsränta

Betalas inte det belopp som återkrävs se-
nast på den förfallodag som avses i 60 § 1
mom., ska på beloppet betalas en årlig dröjs-
målsränta enligt den räntesats som bestäms i
Europeiska unionens lagstiftning eller, om
saken inte regleras i nämnda lagstiftning, en-
ligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i
räntelagen.

58 §

Jämkning av återkrav

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan
helt eller delvis avstå från att återkräva det
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belopp som betalats felaktigt eller utan grund
eller ta ut den ränta som ska betalas på belop-
pet, om det som en helhet betraktat med
hänsyn till stödtagarens omständigheter och
verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla
beloppet. Återkravet och uttaget av ränta ska
dock ske till fullt belopp om detta krävs i
Europeiska unionens lagstiftning om stöd för
utveckling av landsbygden som helt eller del-
vis finansieras av Europeiska unionen eller
helt och hållet finansieras med nationella
medel.

59 §

Administrativa påföljder och vite

Bestämmelser om påföljderna för en sådan
stödtagare som har agerat på det sätt som
anges i den i 3 § 3 punkten i programförvalt-
ningslagen avsedda horisontella förordningen
eller i en förordning av kommissionen som
antagits med stöd av den finns i den horison-
tella förordningen och i författningar som
utfärdats med stöd av den.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan
en administrativ påföljd som anges i den
lagstiftning av Europeiska unionen som
nämns i 1 mom. även avse en lokal aktions-
grupp eller en innovationsgrupp för lands-
bygden samt godkännande av dem.

Beslut om administrativa påföljder fattas
av den myndighet som beslutat om godkän-
nande eller beviljat stödet.

Om stödtagaren eller en aktör som stödet i
enlighet med 15 § överförts till, trots uppma-
ning vägrar lämna de uppgifter som avses i
33 § 1 mom. eller biträda vid inspektion i
enlighet med 33 § 3 mom. eller hindrar en i
52 § 1 mom. avsedd inspektör att genomföra
inspektion som avses i momentet, får läm-
nande av uppgifter, biträdande vid inspektion
och tillåtande av inspektion förenas med vite.
En fysisk persons skyldighet att lämna upp-
gifter och biträda vid inspektion får dock inte
förenas med vite, om det finns anledning att
misstänka personen för brott och uppgifterna
gäller det ärende som är föremål för brotts-
misstanke. Landsbygdsverket förelägger och
dömer ut vite om det attesterande organ som
utför inspektionen är en privat aktör och i
övriga fall den myndighet som beslutat om

godkännande eller beviljat stöd. Bestämmel-
ser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

60 §

Beslut om återkrav och om avbrytande av
betalning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska
fatta beslut om återkrav och om avbrytande
av betalningen av stöd. I beslutet anges det
belopp som återkrävs, räntan enligt 56 § samt
förfallodagen för betalningen av dem.

Ett beslut om återkrav ska fattas utan
ogrundat dröjsmål efter det att närings-, tra-
fik- och miljöcentralen fått del av den grund
som anges i 55 § och senast inom tio år från
det att den sista stödposten har betalats.

61 §

Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet
av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras
så att det belopp som återkrävs jämte ränta
dras av från övriga stöd som betalas till stöd-
tagaren. I så fall måste beslutet om återkrav
ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom
utsökning efter det att beslutet har vunnit laga
kraft. På verkställande av beslutet tillämpas
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007).

11 kap.

Särskilda bestämmelser

62 §

Delgivning av beslut

Bestämmelser om delgivning av sådana
beslut på en ansökan som meddelas elektro-
niskt finns i 18 § i lagen om elektronisk
kommunikation i myndigheternas verksam-
het.
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63 §

Avgiftsfrihet för beslut

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för
sökanden och stödtagaren.

64 §

Rätt att få upplysningar och utlämnande av
information

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt närings-, trafik- och miljö-
centralen har trots bestämmelserna om sekre-
tess rätt att av andra myndigheter eller aktö-
rer som sköter offentliga uppdrag få för be-
handlingen av ett stödärende nödvändiga
uppgifter som gäller sökanden eller stödtaga-
ren, dennes ekonomiska situation och affärs-
eller yrkesverksamhet eller finansiering med
offentliga medel eller andra omständigheter
som är betydelsefulla med beaktande av stö-
det.

Sambandet mellan de uppgifter som begärs
och det ärende som behandlas samt uppgif-
ternas nödvändighet ska motiveras vid begä-
ran om uppgifter.

Jord- och skogsbruksministeriet, Lands-
bygdsverket samt närings-, trafik- och miljö-
centralen har trots bestämmelserna om sekre-
tess rätt att till andra myndigheter, aktörer
som sköter offentliga uppdrag och till organ
inom Europeiska unionen lämna ut sådana
uppgifter om stödtagaren som erhållits vid
skötseln av uppgifter enligt denna lag och
som behövs för fullgörande av den inspek-
tionsuppgift som föreskrivs för myndigheten,
aktören eller organet eller som behövs för att
utöva tillsyn över att Europeiska unionens
lagstiftning har följts.

Landsbygdsverket och närings-, trafik- och
miljöcentralen har med hjälp av teknisk an-
slutning eller på något annat elektroniskt sätt
rätt att i anslutning till en uppgift som avses i
1 mom. av Skatteförvaltningen få sådana
uppgifter om den som ansöker om stöd och
stödtagaren som gäller den senast fastställda
beskattningen. Uppgifterna ska lämnas av-
giftsfritt. Innan den tekniska anslutningen
öppnas ska den som begär uppgifter lämna en

redogörelse för behörigt skydd av de uppgif-
ter som lämnas ut.

Uppgifter som erhållits på basis av 1—3
mom. får inte användas för andra ändamål än
det för vilket de har begärts.

65 §

Tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd kan användas för att
1) sköta de uppgifter enligt programför-

valtningslagen som avser uppgörande, ge-
nomförande, bedömning och övervakning av
program samt information,

2) sköta uppgifter som gäller verkstäl-
lande av program,

3) göra eller låta göra undersökningar och
utredningar som stöder programplaneringen
samt genomförandet och övervakningen av
ett program,

4) ordna utbildning i samband med ge-
nomförandet av ett program.

Landsbygdsverket bereder en dispositions-
plan för det tekniska biståndet, övervakar den
totala användningen av planen samt gör upp
utredningar om det tekniska biståndet. Jord-
och skogsbruksministeriet fastställer disposi-
tionsplanen. Det tekniska biståndet betalas på
ansökan av Landsbygdsverket med undantag
av jord- och skogsbruksministeriets andel.

Närmare bestämmelser om förfarandet när
dispositionsplanen fastställs och vid utbetal-
ning samt om de godtagbara kostnaderna för
det tekniska biståndet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

66 §

Verksamhetspenning för aktionsgrupper

En lokal aktionsgrupp kan beviljas en
verksamhetspenning för skötseln av de upp-
gifter som anges för aktionsgruppen i denna
lag eller i programförvaltningslagen. Verk-
samhetspenning beviljas för högst fem år i
sänder.

Godtagbara kostnader för vilka verksam-
hetspenning kan beviljas är sådana skäliga
och nödvändiga kostnader för skötseln av
gruppens uppgifter som har samband med
avlöningen av anställda, aktionsgruppens lo-
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kaler och verksamheten i övrigt. Godtagbara
kostnader är dessutom kostnaderna för för-
värv av sådant specialkunnande som behövs
för skötseln av uppgifterna. Verksamhetspen-
ning kan beviljas för små anskaffningar men
inte för investeringar.

Landsbygdsverket beslutar om beviljande
av verksamhetspenning. På ansökan och be-
talning av verksamhetspenning, övervakning
av användningen, inspektioner samt återkrav
tillämpas vad som i fråga om stöd föreskrivs
om dem i denna lag eller med stöd av den.

Närmare bestämmelser om godtagbara
kostnader för verksamhetspenningen utfärdas
genom förordning av statsrådet.

67 §

Verksamhetspenning för innovationsgrupper
för landsbygden

Verksamhetspenning kan beviljas endast
en sådan innovationsgrupp för landsbygden
som jord- och skogsbruksministeriet särskilt
har godkänt i enlighet med 8 § 1 mom. 7
punkten i programförvaltningslagen.

Verksamhetspenning beviljas för högst tre
år för godtagbara kostnader för verkställandet
av planen. Verksamhetspenningen beviljas
och betalas på ansökan av Landsbygdsverket.

Verksamhetspenningen beviljas en av de
sammanslutningar som hör till gruppen och
som enligt ett avtal agerar för gruppens öv-
riga sammanslutningar och personer och sva-
rar för den verksamhetspenning som gruppen
får.

Närmare bestämmelser om innovations-
grupper som kan beviljas finansiering samt
om förutsättningarna för beviljande av verk-
samhetspenning, dess belopp och de kostna-
der som ersätts utfärdas genom förordning av
statsrådet.

68 §

Besvärsförbud

Ett beslut av närings-, trafik- och miljöcen-
tralen som gäller förlängning av tidsfristen
enligt 30 § 3 mom. får inte överklagas sär-
skilt genom besvär.

69 §

Ändringssökande

Beslut som fattats av Landsbygdsverket
eller närings-, trafik- och miljöcentralen får
överklagas genom besvär hos Tavastehus för-
valtningsdomstol på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften kan lämnas in också till
den myndighet vars beslut överklagas. Myn-
digheten ska sända besvärsskriften samt sitt
utlåtande och handlingarna i ärendet till be-
svärsmyndigheten.

I ett beslut av förvaltningsdomstolen som
gäller avbrytande av betalning eller återkrav
av ett stöd får ändring sökas genom besvär på
det sätt som föreskrivs i förvaltningspro-
cesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens
beslut får i övrigt sökas genom besvär endast
om högsta förvaltningsdomstolen meddelar
besvärstillstånd.

12 kap.

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

70 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt
som bestäms genom förordning av statsrådet.
Lagens 65 § träder dock i kraft den 22 januari
2014.

Genom denna lag upphävs lagen om stöd
för utveckling av landsbygden (1443/2006).

De stöd som avses i 3 och 4 kap. samt i 66
och 67 § tas i bruk genom förordning av
statsrådet. Stöden kan tas i bruk vid olika
tidpunkter.

På ansökningar som är anhängiga när
denna lag träder i kraft samt på stöd som
beviljats före ikraftträdandet tillämpas de be-
stämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från bestämmelserna i 69 §
1 mom. får ett beslut av Landsbygdsverket
och närings-, trafik- och miljöcentralen som
avses i denna lag överklagas genom besvär
hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd,
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om beslutet fattas senast den 31 augusti 2014.
På beslut av landsbygdsnäringarnas besvärs-

nämnd tillämpas det som i 69 § 3 mom. be-
stäms om förvaltningsdomstolens beslut.

Helsingfors den 17 januari 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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