
Utkast 7.2.2023 

Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster och vissa andra 
utvecklingsåtgärder 

 

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

 

1 § Tillämpningsområde 

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande och användning av statsunderstöd för utveckling 
av landsbygdsnäringarna inom ramen för statsbudgeten. 

 

2 § Understödstagare 

Understöd kan beviljas företag och andra sammanslutningar. 

Understöd kan beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag som är verksamma inom sektorn för 
primär jordbruksproduktion, bearbetning av jordbruksprodukter och saluföring av jordbruksprodukter som 
avses i artikel 1.1 a i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

Understöd beviljas inte till i artikel 1.4 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn avsedda företag 
som med stöd av ett beslut av Europeiska kommissionen återkrävs på stöd som har beviljats olagligt och 
som är oförenligt med den inre marknaden. Understöd beviljas inte heller till i artikel 1.5 i 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn avsedda företag i svårigheter.  

 

3 § Verksamhet som understöds  

Understöd kan beviljas och användas för 

1) rådgivningstjänster, förutsatt att rådgivningen täcker minst en av frågorna enligt artikel 22.3 a–b 
och 22.3 d–i samt artikel 22.4 i kommissionens förordning (EU) 2022/2472 genom vilken vissa 
kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras 
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. På villkoren för 
den verksamhet som understöds tillämpas dessutom vad som föreskrivs i artikel 22.5–22.9, 

2) åtgärder som gäller husdjursavel, förutsatt att kostnaderna för verksamheten hänför sig till 
administrativa kostnader i samband med upprättande och förande av stamböcker enligt artikel 
27.2 a och till de tester som utförs av eller på uppdrag av tredje man för att fastställa djurens 
genetiska kvalitet eller avkastning enligt artikel 27.2 b i gruppundantagsförordningen för 
jordbrukssektorn. På villkoren för den verksamhet som understöds tillämpas dessutom vad som 
föreskrivs i artikel 27.4, 

3) kunskapsutbytes- och informationsåtgärder enligt artikel 21 i gruppundantagsförordningen för 
jordbrukssektorn, med undantag för utbytesprogram avseende företagsledning inom jordbruket 
enligt artikel 21.2 andra stycket samt investeringskostnader enligt artikel 21.2 fjärde stycket. 
Stödberättigande kostnader för åtgärder kan vara kostnader för att organisera yrkesutbildnings- 
och kompetensutvecklingsåtgärder, kurser, workshoppar och coaching, demonstrationer och 



informationsåtgärder enligt artikel 21.3 a. På villkoren för den verksamhet som understöds 
tillämpas dessutom vad som föreskrivs i artikel 21.5–21.7, 

4) utvecklingsåtgärder inom jordbrukssektorn, förutsatt att verksamheten motsvarar vad som anges i 
artikel 38 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

 

4 § Allmänna förutsättningar i fråga om verksamhet som understöds 

Beviljandet av understöd och anvisandet av anslag ska grunda sig på en helhetsbedömning och på en 
bedömning av verksamhetens eller projektets verkningsfullhet med tanke på målen för användningen av 
anslaget samt kostnadseffektiviteten, kvaliteten och genomförbarheten hos projektet som stöds. 

Understöd kan beviljas för verksamhet enligt 3 § om den verksamhet som understöds enligt en 
helhetsbedömning omfattar antingen hela landet eller en hel produktionssektor. 

När det gäller åtgärder som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten beviljas understöd till understödstagaren 
för att användas för att understöda en verksamhet eller genomföra ett projekt. Understödstagaren anses 
använda understödet till förmån för den slutliga stödmottagaren i form av den tjänst som understöds. 

 

5 § Stimulanseffekt 

I fråga om åtgärder enligt 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten förutsätts en stimulanseffekt i enlighet med artikel 6 
i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

För konstaterande av stimulanseffekt ska den slutliga mottagaren av understöd bekräfta 

1) företagets namn, 
2) en beskrivning av projektet, 
3) platsen för projektet, 
4) en förteckning över stödberättigande kostnader, 
5) finansieringsform, 
6) att den slutliga stödmottagaren inte är ett företag i svårigheter som avses i artikel 1.5 i 

gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, och  
7) att det av den slutliga stödmottagaren inte återkrävs ett stöd som beviljats olagligt och som är 

oförenligt med den inre marknaden. 

 

6 § Understödets belopp 

Understöd kan beviljas för högst 85 procent av de godtagbara kostnaderna.  

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan understöd beviljas för högst 70 procent av de 
godtagbara kostnaderna för verksamhet som avses i punkt 2 b enligt artikel 27.5 a i 
gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. 

 

7 § Godtagbara kostnader 

Godtagbara kostnader är behövliga och skäliga kostnader som föranleds av den verksamhet som 
understöds. Allmänna förvaltningskostnader och andra kostnader som fördelas på den understödda 



verksamheten kan godtas endast till den del som de i enlighet med orsaksprincipen hänförs till den 
understödda verksamheten. 

På de godtagbara kostnaderna för understöden tillämpas jord- och skogsbruksministeriets anvisningar om 
allmänna understöd och specialunderstöd. De godtagbara kostnaderna bestäms dock i första hand enligt 
vad som föreskrivs i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn om de godtagbara kostnaderna för 
stödformen i fråga. 

Understöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av de kostnader som avses i 1 mom., om 
understödstagaren visar upp ett intyg från skattemyndigheten eller någon annan tillförlitlig utredning om 
att de kostnader som gäller den aktuella verksamheten inte kan dras av i understödstagarens verksamhet. 

 

8 § Begränsningar av de godtagbara kostnaderna  

Understöd beviljas inte för kostnader som föranleds av 

1) kostnader för medelsanskaffning, 
2) kostnader för affärs- och placeringsverksamhet, amorteringar och räntor på lån, 
3) reserveringar (dock inte reserveringar för semesterlöner), 
4) kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader som redan realiserats, 
5) ersättningar för uppsägning eller lönekostnader för uppsägningstid utan arbetsskyldighet, 
6) resultatpremier, bonusar, naturaförmåner, 
7) rättegångskostnader, ersättningar som har utdömts av en domstol, avgifter av straffnatur, såsom 

böter eller dröjsmålsräntor, 
8) utgifter för intressebevakning och kostnader för representation, 
9) andra kostnader som avgränsats särskilt i ansökningsförfarandet. 

Understöd beviljas inte för kostnader som ersätts med stöd av statsrådets förordning om 
jordbruksrådgivningstjänster (1377/2022). 

9 § 

Statsbidragsmyndighet 

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till ansökan om, beviljande 
av och betalning av understöd. 

 

10 § Ansökan om understöd 

Understöd söks hos jord- och skogsbruksministeriet vid en tidpunkt som meddelas särskilt. Understöd ska 
sökas före inledandet av den verksamhet som understöds. 

 

11 § Utredning om användningen av statsunderstöd 

Understödstagaren ska lämna jord- och skogsbruksministeriet en skriftlig utredning om användningen av 
understödet inom tre månader från det att den understödda verksamheten har upphört. De uppgifter som 
ska framgå av utredningen meddelas i ansökningsförfarandet. 

Om understöd överförs till någon annan i enlighet med 7 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001), ska 
en utredning om överföringen av understödet lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. Därtill ska också 



uppgifter enligt 1 mom. lämnas även om överföringsmottagaren samt på begäran en kopia av avtalet om 
överföring av understöd. 

 

12 § Bokföring 

Understödstagaren och den eventuella överföringsmottagaren ska bokföra den understödda verksamheten 
enligt bokföringslagen (1336/1997) med hjälp av ett eget kostnadsställe eller på något annat sätt så att 
användningen av understödet kan övervakas utan svårighet.  

 

13 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den      2023. 

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsunderstöd för 
jordbruksrådgivningstjänster (431/2016). 

 

14 § 

Övergångsbestämmelse 

På ansökningar som blivit anhängiga före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid ikraftträdandet. 

 


