Ansökningsomgången för specialunderstöd för projekt som gäller
jordbruksrådgivningstjänster har öppnats
Jord- och skogsbruksministeriet tar emot ansökningar om specialunderstöd för 1–3 år långa
utvecklingsprojekt som gäller jordbruksrådgivningstjänster. Syftet med projekten är att
förbättra jordbrukets verksamhetsförutsättningar, särskilt affärskompetensen.
Anslaget beviljas under moment 30.10.50 (Utvecklande av landsbygdsnäringarna). Anslaget
uppgår till 5,356 miljoner euro, av vilket cirka 800 000 euro ska användas för
specialunderstöd i denna ansökningsomgång. Anslaget fastställs slutgiltigt efter att riksdagen
har godkänt budgeten för 2022. Projekten kan inledas tidigast den 10 januari 2022 och
fortsätta högst till den 31 oktober 2024.
Anslag kan beviljas för omfattande utvecklingsprojekt som gäller
jordbruksrådgivningstjänster, förutsatt att projekten som helhet betraktat är
landsomfattande.

Tillämplig lagstiftning och övriga villkor
På projekten tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), statsrådets förordning om
statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) och
gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och landsbygdsområdena
(kommissionens förordning (EU) nr 702/2014).
De godtagbara kostnaderna fastställs i 6 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för
jordbruksrådgivningstjänster och i bilagan till beslutet om beviljande.
Specialunderstöd beviljas till högst 85 procent av projektets godtagbara kostnader.
Understöd beviljas inte för projekt som redan fått annan offentlig finansiering.
Allmänna mål för ansökningsomgången
Projekten ska förbättra näringens lönsamhet och konkurrenskraft.
Projekten ska fokusera på inbördes samarbete, nätverkande, partnerskap, nya
verksamhetsmodeller för rådgivning, förankring av forskningsresultat, utnyttjande av ny
information och teknik samt utveckling av digital kompetens.
Miljö- och klimataspekter bör vara ett genomgående mål för projekten.
Målet för de projekt som finansieras med specialunderstödet är att utveckla
rådgivningsprocessen, där man i början ställer upp mål, utarbetar en plan, genomför planen,
följer upp utfallet och vid behov vidtar korrigerande åtgärder.
Projekten förväntas bidra till att göra gårdarnas goda rutiner och lösningar kända och till att i
högre grad ta tillvara på gårdarnas kompetens och goda praxis.

Prioriterade områden
Projekten ska ha samband med ett eller flera av följande prioriterade områden:
1. utveckling av företagets strategiska ledning och marknadskompetens
2. förbättring av produktiviteten och kvaliteten
3. riskhantering.
Val av projekt
Vid val av projekt beaktas bland annat följande:
-

relevans, det vill säga hur projektet hänger ihop med det valda prioriterade området och
hur projektet främjar och uppfyller de föreslagna målen
projektplanens kvalitet och genomförbarhet
resultatens användbarhet och möjligheten att utvidga och tillämpa dem i olika
sammanhang
genomslagskraft, det vill säga att projektet identifierar och erbjuder lösningar på de
frågor som fastställts samt ger mervärde och informationsnytta. Genomslagskraften ska
också mätas.

Det är till fördel om projekten utnyttjar uppföljningen av de planer eller kalkyler som tidigare
använts i rådgivningen och de åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.
Ansökningstid
Ansökningstiden börjar den 29 november 2021 och går ut den 7 januari 2022 kl. 16.15.
Lämna in ansökan till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor:
registratorskontoret.jsm@gov.fi
Använd blanketterna ”Blankett för ansökan om statsunderstöd (på finska)” och ”Budget och
avräkningsblankett för behovsprövade statsunderstöd (på finska)”. Till ansökan ska också
fogas en separat projektplan.
Ytterligare information ger Markku Himanen, jord- och skogsbruksministeriet,
fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 295 162 472.

