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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLATANDE OM UTKASTET TILL STATSRÄDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATS- 
RADETS FÖRORDNING OM STATSUNDERSTÖD ÄREN 2016-2018 FÖR FORSKNINGS-, UTVECKLINGS- 
OCH INNOVATIONSVERKSAMHET SAMT INVESTERINGAR SOM FRÄMJAR ÄTERVINNING AV NÄRINGS- 
ÄMNEN I BIOMASSA

Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar instanserna pä sändlistan komma med utlätanden 
om det bilagda utkastet.

Utlätandena skickas senast 31.1.2020 i första hand per e-post tili adressen kirjaamo@mmm.fi 
eller per brev tili Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÄDET. Utlätandena 
som sänds elektroniskt levereras i pdf-, Word- eller rtf-format.

Denna begäran om utlätande finns bara i elektronisk form.

Ytterligare Information ger regeringssekreterare Sara Vänttinen, tfn 02951 62065, e-post: 
sara.vanttinen@mmm.fi och konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, tfn. 0295 162 
400, Maha-Liisa.Tapio-Bistrom@mmm.fi.

Avdelningschef Minna-Mari Kaila

utkast tili statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om statsunderstöd ären 
2016-2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som 
främjar ätervinning av näringsämnen i biomassa

promemoria

Ministeriets begäran om utlätande samt bilagor finns attfä pä ministeriets webbplats
http://mmm.fi/sv/paremiss

Regeringssekreterare

BILAGOR:

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Hallituskatu 3 A. Helsinki 
PL 30 00023 Valtioneuvosto

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 
PB 30 00023 Statsrädet
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SÄNDLISTA
finansministeriet
justitieministeriet
arbets- och näringsministeriet
miljöministeriet
j ustitieka n slersä m betet
Livsmedelsverket
Naturresursinstitutet
Närings-, trafik- och miljöcentraler
Baltic Sea Action Group
Finlands Näringsliv rf
Finnvera Abp
Finpro
Förbundet för Ekologisk odling 
Business Finland
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Kvinnoföretagarcentralen rf
ProAgria Keskusten Liitto ry
ProAgria Svenska Lantbrukssällskapens förbund rf
Trädgärdsförbundet rf
SEKES rf
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra 
Nyföretagarcentralerna i Finland 
Företagarna i Finland rf
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf

Den undertecknade begäran om utlätande finns i jord- och skogsbruksministeriets arkiv.
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Statsrädets forordning

om ändring av statsrädets forordning om statsunderstöd ären 2016—2018 för forsknings-, utvecklings- 
och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar ätervinning av näringsämnen i biomassa

1 enlighet med statsrädets beslut
ändras i statsrädets forordning om statsunderstöd ären 2016-2018 för forsknings-, utvecklings- och innovat
ionsverksamhet samt investeringar som främjar ätervinning av näringsämnen i biomassa (382/2016) förord- 
ningens rubrik, 4 § 4 mom. och 26 § samt 
fogas tili förordningen en ny 20 a § som följer:

Statsrädets forordning

om statsunderstöd ären 2016-2018 och 2020-2022 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverk
samhet samt investeringar som främjar ätervinning av näringsämnen i biomassa

4 §

Projekt som kan stödjas

Stöd kan beviljas inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten tili utgängen av 2022. Vid valet av 
ätgärder som ska stödjas iakttas de urvalsgrunder som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt.

20 a §

Styrgrupp

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en styrgrupp som har i uppdrag att med stöd av de urvalsgrunder 
som avses i 4 § 4 mom. ge rekommendationer om de projekt som ska väljas.

Offentligrättsliga aktörer och sakkunniga kan kallas tili medlemmar av styrgruppen.

26 §

Ikraftträdande

Denna forordning träder i kraft den 25 maj 2016 och gäller tili och med den 31 december 2024.



MMM UTKAST 20.12.2019

Denna förordning träder i kraft den 20 .

Pä ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning och pä stöd som hevi Ij ats före 
ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20


