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LIVSMEDELSVERKETS FORESKRIFT OM ANSOKAN OM UTBETALNING AV STOD FOR 
UTVECKLINGSPROJEKT, FORETAGSSTOD FOR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING FOR 
AKTIONSGRUPPER

Livsmedelsverket fdreskriver med stdd av 45, 46 och 47 § i lagen av den 17 januari 2014 om 
stodjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

ALLMANNA BESTAMMELSER

1§
Tillampningsomrade

Denna foreskrift galler fdrfaranden vid ansdkan om utbetalning av stod for utvecklingsprojekt, 
fdretagsstdd for landsbygden och verksamhetspenning for aktionsgrupper enligt programmet for 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020, som avses i lagen om stodjande av 
landsbygdens utveckling (28/2014) och som finansieras med Europeiska unionens medel och med 
motsvarande nationella medel under dvergangsperioden 2021-2022, samt utredningar som ska ges 
i eller bifogas betalningsansokan och bokfdringshandlingar som ska bifogas betalningsansdkan.

2§
Betalningsansokan

Retaining av stod sdks i en av Livsmedelsverket uppratthallen elektronisk nattjanst.

Retaining av stdd kan ocksa sokas med Livsmedelsverkets fdijande blanketter:

3315, betalningsansdkan, landsbygdens fdretagsstdd;
3316, betalningsansdkan, stdd fdr utvecklingsprojekt;
3316A, betalningsansdkan, stdd fdr utvecklingsprojekt som betalas som engangsersattning;
3317, betalningsansdkan, verksamhetspenning fdr aktionsgrupper;
3318, betalningsansdkan, temaprojekt.

En skriftlig betalningsansdkan fdr stdd fdr utvecklingsprojekt och landsbygdens fdretagsstdd 
inlamnas till den narings-, trafik- och miljdcentral som har beviljat stddet. En skriftlig 
betalningsansdkan fdr verksamhetspenning fdr aktionsgrupper inlamnas till Livsmedelsverket.

Till betalningsansdkan fogas de utredningar och bokfdringshandlingar som anges i denna fdreskrift, 
och som ar nddvandiga fdr att beddma fdrutsattningarna fdr utbetalning av stdd. Till ansdkan om 
utbetalning behdver inte fogas en sadan handling, som har lamnats in som bilaga till stddansdkan 
eller en tidigare betalningsansdkan som rdr samma projekt, atgard eller verksamhetspenning, om i 
ifraga varande sak inte har skett nagra fdrandringar efter att handlingen lamnats in.

En betalningsansdkan korrigeras, kompletteras eller annulleras i den elektroniska nattjansten. 
Stddtagaren kan korrigera, komplettera eller annullera betalningsansdkan aven skriftligt.
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UTREDNINGAR OCH BOKFORINGSHANDLINGAR TILL EN BETALNINGSANSOKAN AVSEENDE STOD 
SOM BETALAS PA BASIS AV FORVERKLIGADE KOSTNADER

3§
Atgardens genomforande

I betalningsansokan ska ges, ellertill betalningsansokan bifogas, en utredning om genomforandet 
av i stddbeslutet godkand plan under den period betalningsansokan avser.

4§
Bokforingshandlingar

En bokfdringsskyidig ska till betalningsansokan foga ett utdrag ur huvudboken for den period som 
betalningsansokan avser. Av utdraget ur huvudboken bdr framga de kostnader och finansiella 
transaktioner som hanfdr sig till projektet, atgarden eller verksamhetspenningen.

Av utdraget ur huvudboken for ett utvecklingsprojekt bdr vidare framga projektets inkomster under 
tiden for genomforandet av projektet i enlighet med 13 §.

En stddtagare som beskattas enligt inkomstskattelagen for gardsbruk (543/1967) bdr till ansdkan 
om utbetalning foga ett utdrag ur jordbrukets anteckningar fdr den period som betalningsansdkan 
avser. Av utdraget bdr framga de kostnader och finansiella transaktioner som hanfdr sig till 
atgarden.

5§
Utgiftsverifikat

Till betalningsansdkan fogas kopior av de utgiftsverifikat som hanfdr sig till genomfdrandet av 
projektet, atgarden eller arbetet i aktionsgruppen. Av ett utgiftsverifikat bdr framga den vara eller 
tjanst som mottagits.

Till en betalningsansdkan som avser anskaffning av en byggnad eller fastighet ska fogas en kopia av 
kdpebrevet. Ur kdpebrevet bdr vardet pa byggnaden och marken framga separat.

Fdr en anslutningsavgift bdr till betalningsansdkan fogas en kopia av anslutningsavtalet.

I fraga om Idneutgifter och arvoden bdr till betalningsansdkan fogas ett utdrag ur huvudboken eller 
Idnebokfdringen, ur vilket framgar bokningen av Idner, arvoden och Idnebikostnader pa utgifts- och 
skuidkonton. Idneutgifter och arvoden samt Idnebikostnader kan ocksa verifieras med kopior av 
utgiftsverifikat.

Fdr att verifiera Idneutgifterna bdr stddtagaren vidare foga till betalningsansdkan en timjournal dver 
arbete som utfdrts fdr projektet, atgarden eller aktionsgruppen. Ur timjournalen bdr framga 
tidpunkt samt mangd och innehall fdr utfdrt arbete, samt arbetstagarens anvandning av den totala 
arbetstiden. Timjournalen fdrs pa Livsmedelsverkets blankett nr 3321L, eller pa ett dokument som 
innehaller motsvarande uppgifter. Timjournal fdr verksamhetspenning fdrs pa Livsmedelsverkets 
blankett nr 3323L, eller pa ett dokument som innehaller motsvarande uppgifter.
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Till betalningsansokan ska fogas en kopia av arbetsavtalet for en ny person som anstallts for 
projektet, atgarden eller arbete i aktionsgruppen. Ur arbetsavtalet bdr framga personens 
arbetsuppgifter och lonebelopp. Pa begaran av myndigheten ska i betalningsansokan utredas 
grunden for Idnen for en annan person som arbetat for projektet, atgarden eller aktionsgruppen.

For resekostnader, ska till betalningsansokan fogas en kopia av reserakningen. Ur reserakningen 
eller en bilaga till den bor framga resans syfte. Till reserakningen skall vid behov fogas 
reseprogrammet. En reserakning uppgdrs pa Livsmedelsverkets blankett nr 3320L, eller pa ett 
dokument som innehaller motsvarande uppgifter.

6§
Betal ningsverifikat

Till betalningsansokan ska fogas dokument som visar att projektets, atgardens eller verksamhets- 
penningens utgifter bar betalats. Som betalningsverifikat godkanns ett bankkontoutdrag, ett av en 
bank utfardat betalningsverifikat, eller ett av betalningsmottagaren utfardat specificerat kvitto.

I ett projekt som genomfors av ett offentligrattsligt samfund eller ett privatrattsligt samfund, som 
iakttar vedertagna ekonomifdrvaltningsrutiner, kan betalningstransaktionen verifieras med utdrag 
fran leverantdrsskuidkonto, utdrag fran skuidkonton for loner, fdrskottsinnehallning och 
Idnebikostnader samt bokfdringens bankkonto, eller bankmaterialuppgifter som levereras via 
ekonomifdrvaltningssystemet.

I fraga om till betalningsansokan fogade kontantkvitton bdr stddtagaren med stdd av noteringar i 
bokforingen eller kontoutdrag visa varifran pengarna kommer, da anskaffningens varde ar 
betydande.

7§
Kostnadernas anknytning till projektet, atgarden eller arbetet I aktionsgruppen

En kostnad bdr pa verifikatet vara specificerad sa att det kan konstateras att kostnaden hanfdr sig 
till det projekt, den atgard eller det arbete i aktionsgruppen som stdds.

Fdr att en investeringskostnad ska kunna hanfdras till det projekt eller den atgard som stdds, 
fdrutses i regel att kostnaden, fdrutom kostnader fdr en genomfdrbarhetstudie fdr investeringar, 
har bokats i balansrakningen i enlighet med fdremalet fdr investeringen och med iakttagande av 
god bokfdringssed.

Om en kostnad som redovisas i betalningsansdkan inte i sin helhet hanfdr sig till det projekt, den 
atgard eller det arbete i aktionsgruppen som stdds, bdr i betalningsansdkan utredas hur kostnaden 
ar fdrdelad.

8§
Utredning av kostnadernas skalighet

Till den del kostnadernas skalighet inte har utretts i stddansdkan, ska stddtagaren till 
betalningsansdkan foga en utredning om kostnadernas skalighet.
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Angaende en anskaffning i ett utvecklingsprojekt eller en aktionsgrupp, som ska gdras enligt lagen 
om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), ska till betalningsansdkan fogas en utredning 
over hur fdrfarandet som fdrutsatts i lagen har iakttagits.

Om det inte ar fraga om en offentlig upphandling, och om kostnadernas skalighet inte baserar sig 
pa referenskostnader ska stddtagaren, i fraga om anskaffningar som dverstiger det belopp som 
anges i fdrordning 1174/2014 28 § eller fdrordning 80/2015 24 §, till betalningsansdkan foga en 
utredning om att kostnaderna baserar sig pa normal prisniva, ett tillrackligt antal andamalsenliga 
anbud eller en annan utredning, utifran vilken myndigheten kan beddma kostnadens skalighet.

UTREDNINGAR OCH BILAGOR TILL EN BETALNINGSANSOKAN AVSEENDE STOD FOR 
UTVECKLINGSPROJEKT SOM BETALAS SOM ENGANGSERSATTNING

9§
Engangsersattning for ett utvecklingsprojekt

I betalningsansdkan ska ges, eller till betalningsansdkan fogas, en utredning om genomfdrandet av 
i stddbeslutet godkand projektplan under den period betalningsansdkan avser.

Vidare ska till betalningsansdkan fogas i stddbeslutet specificerade handlingar som behdvs fdr att 
verifiera genomfdrandet av projektet i enlighet med projektplanen och stddbeslutet, och en 
utredning om naturaprestationer som erhallits fdr projektet enligt 14 §.

Om en del av projektet genomfdrs som en offentlig upphandling, ska till betalningsansdkan fogas 
en utredning dver hur fdrfarandet som fdrutsatts i lagen om offentlig upphandling och koncession 
(1397/2016) har iakttagits.

10 §
Engangsersattning fdr en allmannyttig investering

I betalningsansdkan ska ges, eller till betalningsansdkan fogas, en utredning om genomfdrandet av 
i stddbeslutet godkand investering under den period betalningsansdkan avser.

Vidare ska till betalningsansdkan fogas i stddbeslutet specificerade handlingar som behdvs fdr att 
verifiera genomfdrandet av investeringen i enlighet med projektplanen och stddbeslutet, och en 
utredning om naturaprestationer som erhallits fdr projektet enligt 14 §.

I ett projekt som innehaller byggande ska till betalningsansdkan vidare fogas de dokument som 
fdrutsatts i 15 §.

UTREDNINGAR OCH BILAGOR TILL EN BETALNINGSANSOKAN AVSEENDE NYETABLERINGSSTOD
FOR FORETAG

11 §
Betalningsansdkan fdr nyetableringsstdd fdr fdretag

I betalningsansdkan ska ges, eller till betalningsansdkan fogas, en utredning om genomfdrandet av 
i stddbeslutet godkanda atgarder i enlighet med affarsplanen under den period betalningsansdkan
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avser. Vidare ska till betalningsansokan fogas i stodbeslutet specificerade handlingar som behovs 
for att verifiera genomfdrandet av atgarder.

FINANSIERING

12 §
Utredning av annan finansiering

Narings-, trafik- och miljdcentralen ska, i samband med beredningen av betalningsansokan for ett 
projekt eller en atgard som bar finansierats ur finansieringskvoten for en lokal aktionsgrupp, av 
aktionsgruppen begara ett dokument over utbetalningen av kommunpengen innan 
betalningsbeslutet avgdrs. Om kommunpengen bar betalats nar stddtagaren uppgdr 
betalningsansokan, ska stddtagaren till betalningsansokan foga ett utdrag ur buvudboken, ett 
kontoutdrag eller en verifikatkopia som visar betalningen.

I betalningsansokan ska ges, eller till betalningsansokan fogas en utredning over annat offentligt 
stdd ocb annan offentlig finansiering som erballits for projektet eller atgarden i enligbet med 
stodbeslutet. Dessutom ska i betalningsansokan ges, eller till betalningsansokan fogas en utredning 
over annat offentligt stdd ocb annan offentlig finansiering som erballits fdr projektet eller atgarden 
avvikande fran stddbeslutet.

I betalningsansdkan ska ges, eller till betalningsansdkan fogas, en utredning dver utomstaende 
privat finansiering som erballits fdr ett utvecklingsprojekt.

Till utredningar, som galler finansiella transaktioner ska fogas ett utdrag ur buvudboken, samt pa 
begaran av myndigbeten kopior av verifikaten som visar de finansiella transaktionerna.

13 §
Inkomster i ett utvecklingsprojekt

Inkomster som erballits i ett utvecklingsprojekt under tiden fdr genomfdrandet av projektet ska 
utredas i betalningsansdkan. Till utredningen ska fogas ett utdrag ur buvudboken samt vid bebov 
kopior av verifikaten som visar inkomsterna.

I ett projekt dar stddet betalas ut pa basis av fdrverkligade kostnader, ocb dar stddberattigande 
kostnader ar bdgst 50 000 euro, bebdver inkomster inte utredas.

14 §
Naturaprestationer

Till betalningsansdkan ska fogas en utredning dver arbete som bar utfdrts fdr projektet utan 
vederlag. Utredningen gdrs pa Livsmedelsverkets blankett nr 3322L, eller pa ett dokument som 
inneballer motsvarande uppgifter. Arbete utan vederlag ska specificeras sa att det ar mdjiigt att 
konstatera att det utfdrda arbetet banfdr sig till projektet som stdds.

En annan fdr projektet erballen fdrman eller prestation, vars varde kan anges i pengar, ska utredas 
i betalningsansdkan.
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SARSKILDA BESTAMMELSER

15 §
Byggande

Till en betalningsansokan som avser byggande ska fogas kopior av protokollen over de syner som 
fdrutsatts I beslutet om bygglov.

16 §
Ansokan om utbetalning av forskott for stod for utvecklingsprojekt och verksamhetspenning

I en betalningsansokan som avser forskott ska behovet av forskott motiveras, samt avges en 
utredning om stddtagarens inkomster och fdrmdgenhet som kan anvandas for tillfallig finansiering 
av projektet eller arbetet I aktionsgruppen.

17 §
Avbetalningskop

I fraga om ett fdrvarv som finansierats med ett avbetalningsavtal ska till betalningsansokan fogas 
kopior av kdpeavtalet och finansieringsavtalet som ingatts med ett finansieringsbolag, ett 
meddelande fran finansieringsbolaget om betalningen av fdrvarvet som ar fdremal for finansiering 
till saljaren, samt ett verifikat over betalning av eventuell handpenning.

18 §
Utredningar och bokforingshandlingar i betalningsansokan avseende aktortill vilken stod

overfors

Vad som i denna fdreskrift fdreskrivs galler i relevanta delar utredningar och bokforingshandlingar 
som bifogas betalningsansokan och som avser aktortill vilken stod overfors.

19 §
Teknisk bantering och arkivering av en betalningsansokan som inkommit i skriftlig form

Myndigheten ska pa en betalningsansokan som inkommit i skriftlig form anteckna uppgifter om 
mottagandet och dverfdra ansokan inklusive bilagor till informationssystemet for arendehantering 
och overvakning som myndigheten anvander.

Skriftliga dokument forstors, nar de inte langre behdvs for behandlingen av arendet, senast efter att 
det sista betalningsbeslutet for projektet, atgarden eller verksamhetspenningen har vunnit laga 
kraft.

Ett skriftligt dokument, som det inte ar mdjiigt att arkivera i elektronisk form, arkiveras dock i 
pappersformat.
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20 §
Ikrafttradande

Denna foreskrift trader i kraft den 1 april 2021.

Fdreskriften tillampas i relevanta delar pa uppgifterna i dokument som uppkommit innan 
fdreskriften tradde i kraft.

Seinajoki den 24 mars 2021

Avdelningschef Raisa Ikonen

Overinspektor Per-Ola Staffans

Denna foreskrift finns att fa via
• https://finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/440002/(FINLEX® - Myndigheternas 

fdreskriftssamlingar; Livsmedelsverket)
• www.livsmedelsverket.fi -> Om oss -> Publikationer Fdreskrifter
• Livsmedelsverkets registratorsbyra (PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET, 

tfn 029 530 0400, e-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi).
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