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Statsrådets förordning
om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av 

hästuppfödning och hästsport

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen
(688/2001):

1 § 

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när understöd beviljas av den avkastning som avses i 17 §
3 punkten i lotterilagen (1047/2001).

2 § 

Ändamålen med understöd som beviljas centralorganisationer

Centralorganisationen för travsport och hästuppfödning samt centralorganisationen för
ridsportsorganisationerna kan beviljas understöd för:

1) rådgivning, information, utbildning, forskning och utveckling, ledning, övervakning
och internationell tävlingsverksamhet,

2) prisstöd vid hästtävlingar,
3) hästavelsverksamhet,
4) främjande av hästuppfödning och hästsport,
5) utvecklande och övervakning av hästtävlingar,
6) övervakning av användningen av läkemedel som på konstgjord väg påverkar hästars

prestationsförmåga vid hästtävlingar samt övervakning av användningen av ämnen och
preparat som motsvarar dem, 

7) anskaffning, byggande, ombyggnad och underhåll av materiel, maskiner och anord-
ningar som behövs vid hästtävlingar.

3 § 

Ändamålen med understöd som beviljas medlemssammanslutningar

En medlemsorganisation eller medlemssammanslutning i en i 2 § avsedd centralorga-
nisation kan beviljas understöd för:

1) rådgivning, information, utbildning och utvecklingsverksamhet,
2) hästavelsverksamhet,
3) uppförande och ombyggnad av byggnader för hästkliniker samt ordnande av jour,
4) ledande av en travbanas verksamhet och främjande av travsporten,
5) ordnande, utvecklande och övervakning av hästtävlingar samt prisstöd,
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6) övervakning av användningen av läkemedel som på konstgjord väg påverkar hästars
prestationsförmåga vid hästtävlingar samt övervakning av användningen av ämnen och
preparat som motsvarar dem, 

7) anskaffning av markområden som behövs för hästsport, anläggande och grundlig
förbättring av banor och andra områden, uppförande och ombyggnad av byggnader samt
anskaffning, underhåll och hyreskostnader för materiel, maskiner och anordningar.

4 § 

Ändamålen med understöd som beviljas kommuner

Kommuner kan beviljas understöd för:
1) anläggande av travbanor,
2) anläggande av andra områden som behövs för travsport,
3) uppförande och ombyggnad av byggnader som behövs vid trav.

5 § 

Ansökan om understöd

Understöd ska sökas genom en skriftlig ansökan som riktas till jord- och skogsbruks-
ministeriet. I ansökan ska sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter anges. Ändamå-
let med understödet, det belopp som söks, användnings- och fördelningsgrunderna för un-
derstödet samt en verksamhetsplan och en budget för ansökningsåret ska specificeras i an-
sökan. Om understöd söks för endast en del av verksamheten, ska verksamhetsplanen och
budgeten göras upp så att den verksamhet som statsunderstödet ska användas för tydligt
avgränsas i dem. Dessutom ska sökanden ge en utredning över andra understöd och stöd
som erhållits och sökts för samma ändamål. Medlemssammanslutningar ska när de ansö-
ker om understöd enligt 3 § till ansökan foga ett utlåtande av centralorganisationen.

Vid ansökan om specialunderstöd ska dessutom en specificerad kostnadskalkyl för un-
derstödsobjektet läggas fram. Till en ansökan av en kommun ska det fogas ett utdrag ur
den godkända budgeten till den del den gäller objektet.

Ansökan om allmänt understöd ska ges in till jord- och skogsbruksministeriet före ut-
gången av det kalenderår som föregår det verksamhetsår som ansökan gäller och ansökan
om specialunderstöd före utgången av oktober under det finansår som avses i ansökan.
Med jord- och skogsbruksministeriets samtycke får ansökan om specialunderstöd ges in
före utgången av kalenderåret i fråga.

6 § 

Begränsningar i fråga om beviljande av understöd

Stöd beviljas inte företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses företag i svårig-
heter enligt artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget samt enligt Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för stat-
ligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter
(2014/C 249/01).

Stöd beviljas inte eller beviljat stöd betalas inte ut, om den som ansökt om stöd inte har
följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa
av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) eller ett beslut om åter-
krav av stöd som beviljats ur Europeiska unionens jordbruks-, struktur- och investerings-
fonder.
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7 § 

Användning av understöd

Det allmänna understödet ska användas under det kalenderår då det beviljas.

8 § 

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2017.
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statens och Fintoto Oy:s

andel av avkastningen på totospel (577/2012).

Helsingfors den 12 januari 2017

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo
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