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PROMEMORIA
UTKAST
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022
Allmänt
Till artikel 214 a i den samlade marknadsordningsförordningen (EU) nr
1308/2013 fogades en möjlighet att bevilja nationellt stöd till södra Finland 2021 och 2022 på
samma villkor och i samma utsträckning som det betalades ut år 2020. Genom kommissionens
beslut är stödet till trädgårdsodlingen (stödet för växthusproduktion och lagringsstödet för trädgårdsprodukter) begränsat till högst 10,90 miljoner euro år 2022.
Med stöd av 11 § i lagen om nationella stödet till Södra Finland i enlighet med stadsrådets förordning 80/2022 i form av stöd för växthusproduktion och lagringsstöd för trädgårdsprodukter.
Stödet för över sju månader läng odling uppgår till 9,0 €/m2 och för kortvarig odling (2–7 månader) till 3,3 €/m2. Stödet för växthusproduktionen är begränsat till sammanlagt 10,90 miljoner euro.
Utgående från ansökningarna om växthusproduktion vären 2022 är växthusproduktionens sammanlagda areal ca xx ha inom stödregionen AB. Detta är ungefär xxx,x hektar större/mindre än
väntat.
De föreslagna ändringarna av nivån för enhetsstöd
Stödbeloppet som räknats utgående från den stödberättigade faktiska arealen för växthusproduktion enligt stödnivåerna i statsrådets förordning 80/2022 uppgår till xx,xx miljoner euro.
Därför föreslås det en sänkning/högning av nivåerna för enhetsstöd, vilke innebär att stödet för
över sju månader lång odling ska uppgå till xx,x €/m2 och för kortvarig odling (2–7 kk) till
€/m2. Efter de föreslagna ändringarna är stödbeloppet xx,xx miljoner euro.
Finansministeriet, Livmedelsverket, enheterna för landsbygd och energi vid närings-, trafikoch miljöcentralerna, Jordbruksproducenternas centralförbund MTK ry, Svenska Lant-bruksproducenternas centralförbund SLC rf, ProAgria Keskusten Liitto ry och ProAgria Svenska
lantbrukssällskapens förbund rf och Trädgårdsförbundet rf har uppmanats komma med utlåtanden. Utlåtanden har lämnats ….
Förordningen avses träda i kraft den x xxx 2022
Finansiella konsekvenser
Förslaget har inte några statsfinansiella konsekvenser jämfört med anslagsanvändningen enligt
statsrådets förordning 80/2022. Under moment 30.20.40 i statsbudgeten (nationellt stöd till
jordbruket och trädgårdsodlingen) har reserverats sammanlagt 330,20 miljoner euro 2022. Utöver detta har det i den andra tilläggsbudgeten för 2022 föreslagits ett tillägg på 22 miljoner euro
under moment 30.20.40. Med hänsyn till de övriga objekt som finansieras med medel under
moment 30.20.40 uppskattas det att anslaget och rätten att bevilja stöd är tillräckligt stora för
ändamålet.

