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210 miljoner sätt att utveckla
landsbygden
• Vilka åtgärder för att utveckla landsbygdsområdena är EU:s
återhämtningsfinansiering avsedd för?
• Det finns många sätt och möjligheter!
• Idag går vi tillsammans igenom möjligheterna
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Återhämtningsinstrumentet
• Återhämtningsinstrumentet består av flera olika instrument och
program för EU-finansiering, och det största av dem är
faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and
Resilience Facility, RRF).

• Finlands andel av återhämtningsinstrumentet är 2,9 miljarder
euro, och av faciliteten för återhämtning och resiliens 2,1
miljarder euro i löpande priser (programmet för hållbar tillväxt i
Finland).
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Återhämtningsinstrumentet + tilldelning av
medel till landsbygdsfonden
• I september 2020 uppdaterades rådets förhandlingsmandat så att det till
förordningen om övergångsperioden kunde fogas en bestämmelse om
tilldelning av det europeiska återhämtningsinstrumentets medel till
landsbygdsfonden under övergångsperioden.
• I november 2020 nåddes enighet om de procentgränser
Europaparlamentet föreslagit för tilldelning av återhämtningsmedel.

som
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Parlamentets föreslagna procentgränser för
tilldelning av återhämtningsmedel
I fråga om förslagen om landsbygdsfondens återhämtningsmedel bör
minst
• 37 % reserveras för miljö- och klimatåtgärder samt djurens
välbefinnande, men dock minst samma relativa andel som i
medlemslandets nuvarande landsbygdsprogram (=no back-sliding).
• 55 % reserveras för investeringar, jordbruks- och affärsutveckling,
förnyelse av samhällen på landsbygden och samarbete.

Landsbygdsfondens
återhämtningsmedel
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• Medlemslandet fastställer stimulansbehovet och presenterar metoder ur
landsbygdsprogrammets urval.
• Genomförs genom en ändring av landsbygdsprogrammet.
• Genomförs 2021–2022 (n +3).
• Hörnstenarna för återhämtningen (ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet) ligger väl i linje med målen i landsbygdsprogrammet.
• Användningen av återhämtningsmedlen bör följas upp särskilt.
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Landsbygdsfondens
återhämtningsmedel
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• För att återhämtningsmedlen snabbt ska bli tillgängliga under 2021 är omfattande
programändringar, systemändringar eller författningsändringar inte möjliga.
• Vid valet av åtgärder har man också fäst vikt vid att belastningen i form av
administration eller tillsyn inte ska öka.
• Återhämtningsmedlen beaktas i finansieringen under övergångsperioden 2021–
2022 och hela GJP-budgetperioden 2021–2027.
• Åtgärderna i landsbygdsprogrammet svarar också väl mot behoven av
återhämtning.
• En del av de nödvändiga åtgärderna kan genomföras enklare genom
finansiering under övergångsperioden.
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Följande föreslås finansieras med
återhämtningsmedel
1/2

• EIP-projekt / Landsbygdens innovationsgrupper
• Företagsfinansiering
• Investeringar i förädling av jordbruksprodukter
• Grundande av företag
• Företagsinvesteringar

• Bredband- och digitaliseringsprojekt
• Djurskyddsåtgärder
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Följande föreslås finansieras med
återhämtningsmedel
2/2

• Jordbruksinvesteringar
• Åtgärder som främjar cirkulär ekonomi i fråga om
miljöersättningar
• Ekologiskt jordbruk
• Under användningstiden för återhämtningsmedlen 2021–2022
används övergångsmedlen för programmet för utveckling av
landsbygden.
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Ändringar i EU-finansieringen av GJP för
Finland mellan budgetperioderna

Till nominella priser*

Finansierings- Finansierings- Ändring mellan
period 2014– lösning 2021–
budget2020 (milj.
2027 (milj.
perioderna
euro)
euro)
(milj. euro)

Ändring mellan
budgetperioderna (%)

Direktstöd (pelare I)

3 663

3 635

-28

-0,8 %

Landsbygdsutveckling
(pelare II)

2 380

2 769

+389

+16,3 %

2 380

2 560

+180

+7,6 %

0

209**

+209

–

6 043

6 404

+361

+6,0 %

av vilken MFF
och
återhämtningsfinansiering

GJP, sammanlagt

* Anslag till nominella dvs. gängse priser = anslag som används i den årliga budgeteringen.
** Beloppet av återhämtningsfinansieringen för 2021–2022 som fastställts genom förordningen om GJP:s övergångsperiod
(EU) 2020/2220.
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Landsbygdsprogrammets finansiering 2014–
2022
Landsbygdsprogrammets finansieringsplan (miljoner euro)

Offentlig
finansiering
sammanlagt
(18.2.2020)

M01. Utbildning och informationsförmedling
M02. Rådgivning
M04. Investeringar i fysiska tillgångar
M04.1 Stöd för jordbruksinvesteringar
M04.2 Stöd för förädling, saluföring och/eller utveckling av jordbruksprodukter
M04.4 Stöd för icke-produktiva jordbruksinvesteringar
M06. Jordbruks- och affärsutveckling
M06.1 Nyetableringsstöd för unga jordbrukare

90
29
1104
1015
83
6
271
78

M06.2 Nyetableringsstöd för företag för annan verksamhet än jordbruksverksamhet i
landsbygdsområden
M06.4 Stöd för investeringar för att skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk
M07. Utveckling av tjänster och samhällen på landsbygden
M10. Miljöersättningar
M11. Ekologisk produktion
M13. Kompensationsersättningar
M14. Djurens välbefinnande
M16. Samarbete och innovationer
M19. Leader

18
175
105
1744
352
3695
388
150
300

M20. Tekniskt bistånd

70

Ändringsförslag
Ändring i ramen
2014–2020

20
20

-20
-20

10,4

-10,4

Återhämtnin
Övergångsmedel
gs-medel
2021–2022
2021–2022
15
13
170
148
20
2
65
20
5
40
10
480
58
1090
120
25
83
20

70
60
10
20

2
18
16
10
65,5
20
6

Offentlig finansiering
sammanlagt efter
ändringen
105
42
1364
1243
113
8
336
78
25
233
141
2234
478
4785
528
171
383
90
11

Tack!
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