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LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM UTREDNINGAR OCH ÖVERVAKNINGS-

UPPGIFTER OM HUR ÅTGÄRDERNA SOM FINANSIERAS MED FÖRETAGS- OCH PRO-

JEKTSTÖD SAMT AKTIONSGRUPPENS VERKSAMHETSPENNING AVANCERAR SAMT 

VILKA VERKNINGAR DE HAR  

 

 

Landsbygdsverket föreskriver med stöd 49 § 4 mom. i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av 

landsbygdens utveckling (28/2014) följande: 

 

1 § 

Tillämpningsområde 

 

Denna föreskrift gäller utredningar och övervakningsuppgifter om hur de med medel från Europeiska 

unionens och med motsvarande nationella medel finansierade utvecklingsprojekt samt åtgärder som 

genomförs med företagsstöd samt aktionsgruppens verksamhetspenning, enligt Programmet för ut-

veckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 som avses i lagen om stödjande av landsbyg-

dens utveckling (28/2014), avancerar samt vilka verkningar de har. 

 

2 § 

Inlämnande av övervakningsuppgifter 

 

Övervakningsuppgifterna ska i första hand föras in i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä som 

Landsbygdsverket upprätthåller. Övervakningsuppgifterna kan också lämnas på blanketter som 



Landsbygdsverket har fastställt och som är avsedda för övervakning av verkningarna av en åtgärd 

inom ramen för det aktuella stödet och programmet.  

 

3 § 

Övervakningsuppgifter om företagsstöd 

 

Övervakningsuppgifterna förs in i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä efter att genomförandet av en 

investering eller en annan åtgärd upphört och senast i samband med ansökan om den sista utbetal-

ningsposten. 

 

När det gäller åtgärder som genomförts med företagsstöd och för vilka beloppet av offentligt stöd 

överstiger 5 000 euro ska övervakningsuppgifter dessutom lämnas två år efter betalningen av den sista 

stödposten. Stödtagaren är också skyldig att vid behov svara på utvärderingsenkäter även efter detta.  

 

Om övervakningsuppgifterna lämnas på en blankett ska de inlämnas till närings-, trafik- och miljöcen-

tralen eller, i fråga om företagsstöd som stöds ur aktionsgruppens kvot, till aktionsgruppen.  

 

4 § 

Utredningar om nyetableringsstöd 

 

En rapport om hur nyetableringsåtgärder i fråga om företag avancerar ska lämnas till närings-, trafik- 

och miljöcentralen i samband med utbetalningen av stödet. I rapporten granskas den berörda utbetal-

ningsperiodens nyetableringsåtgärder i förhållande till den plan som godkänts genom stödbeslutet. 

 

Aktionsgruppen ska kontrollera rapporterna om de nyetableringsåtgärder i fråga om företag som ingår 

i dess utvecklingsplan innan rapporterna lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen. 

 

5 § 

Övervakningsuppgifter om projektstöd 

 

Övervakningsuppgifterna förs in i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä före utgången av januari för 

rapporteringsperiodens del (situationen 31.12.20__). Rapporteringsperioden är i allmänhet ett kalen-

derår. Rapporteringsperioden kan också vara kortare, beroende på tidpunkten då projektet inletts eller 

avslutats. Den sista uppgiften om projektets utfall lämnas i samband med slutrapporten. I fråga om 

projekt som pågår kortare tid än ett år ska överföringsuppgifterna föras in efter att tiden för genomfö-

rande löpt ut och senast i samband med ansökan om den sista utbetalningsposten. 

 

Om övervakningsuppgifterna lämnas på en blankett ska de inlämnas till närings-, trafik- och miljöcen-

tralen eller, i fråga om företagsstöd som stöds ur aktionsgruppens kvot, till aktionsgruppen före ut-

gången av januari följande år. Närings-, trafik- och miljöcentralen eller den lokala aktionsgruppen ska 

föra in uppgifterna i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä senast den 15 februari. 

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den lokala aktionsgruppen ska kontrollera att de övervak-

ningsuppgifter som projekten lämnat in stämmer och är realistiska.  

 

Övervakningsuppgifter som gäller verkningarna av stödet ska dessutom på särskild begäran av Lands-

bygdsverket lämnas inom 2 år efter utbetalningen av den sista stödposten. Stödtagaren är också skyl-

dig att vid behov svara på utvärderingsenkäter även efter detta.  



 

6 § 

Utredningar om hur projektstöden avancerar 

 

I fråga om utvecklingsprojekt som uppgörs slutrapporten i samband med den sista utbetalningsansö-

kan. I fråga om allmännyttiga investeringar ska slutrapporten innehålla också en utredning över hur 

investeringsplanen genomförts. 

 

I slutrapporten granskas hur projektet framskrider i förhållande till den godkända projektplanen och i 

fråga om allmännyttiga investeringar i förhållande till investeringsplanen. Rapporten ska innehålla 

minst följande uppgifter:  

 

1. Namnet på den som genomför verksamheten 

2. Projektets namn och projektsignum 

3. En sammanfattning av projektet 

4. Rapport 

4.1 Projektets mål 

a. de mål på en högre nivå som projektet ingår i 

b. målen för projektet 

4.2 Genomförande 

a. åtgärder 

b. tidtabell 

c. resurser 

d. organiseringen av genomförandet  

e. kostnader och finansiering  

f. rapportering och uppföljning  

g. hypoteser om genomförandet och risker  

4.3 Samarbetspartner 

4.4 Resultat och verkningar 

5. Förslag till fortsatta åtgärder 

6. Undertecknare och datum 

 

I sammanfattningen av projektet ges ett sammandrag av mål, centrala aktörer, åtgärder, kostnader, 

finansiering och resultat. I punkt 4 i den egentliga rapporten ges en beskrivning av hur projektet ge-

nomförts, vilka problem eller andra avvikelser som framkommit, de fortsatta planerna samt moti-

veringar för de ändringar som företagits.  

 

Utöver den slutrapport som beskrivs i 2 och 3 mom. uppgörs om projektet i samband med varje utbe-

talningsansökan en beskrivning av genomförandet av projektet i förhållande till den plan som god-

känts i stödbeslutet för den tid som utbetalningsansökan gäller. 

 

7 § 

Övervakningsuppgifter om aktionsgruppens verksamhetspenning 

 

Övervakningsuppgifterna ifylls i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä i fråga om en verksamhets-

penningsperiod som är kortare än ett år när verksamheten upphört och i fråga om en flerårig verksam-

hetspenningsperiod en gång om året och senast före utgången av januari följande år. 

 



Övervakningsuppgifter som gäller verkningarna av stödet ska dessutom på särskild begäran av Lands-

bygdsverket lämnas inom 2 år från utbetalningen av den sista stödposten. Stödtagaren är också skyldig 

att vid behov svara på utvärderingsenkäter. 

 

8 § 

Utredningar om hur aktionsgruppens verksamhetspenning avancerar 

 

I fråga om verksamhet som stöds med verksamhetspenning avfattas årligen en årsrapport där man 

beskriver hur verksamheten avancerar i förhållande till den godkända planen för verksamhetspenning-

ens användning. Årsrapporten utgör en del av den årliga rapporteringen till jord- och skobruksministe-

riet i samband med årsberättelsen över programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. 

Årsrapporten förs in i den elektroniska ärendetjänsten Hyrrä före utgången av februari följande år.  

 

Slutrapporten över en verksamhetspenningsperiod som pågår kortare tid än ett år uppgörs i samband 

med den sista utbetalningsansökan. Slutrapporten förs in i Hyrrä i samband med utbetalningsansökan. 

 

 

9 § 

Ikraftträdande 

 

Denna föreskrift träder i kraft den 11 maj 2015. 

 

 

 

Seinäjoki 29.4.2015 

 

 

 

 

Överdirektör  Leena Tenhola  

    

 

 

 

Överinspektör  Noora Hakola   

   

 
 
 
Denna föreskrift finns tillgänglig på internetadressen 

http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440001/ (FINLEX ® – Myndigheternas föreskriftssamlingar: 

Landsbygdsverket) och på Landsbygdsverkets registratur (PB 405, 60101 SEINÄJOKI, tfn 0295 31 2000, 

e-post: kirjaamo@mavi.fi). 

 

Kontaktperson vid Landsbygdsverket 

Överinspektör Noora Hakola, tfn 0295 31 2409, noora.hakola@mavi.fi 

    

För kännedom 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 

De lokala aktionsgrupperna 

Förvaltningsdomstolen i Tavastehus 

http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440001/

