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En åtgärd som stöds inom programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

• Delåtgärd M16.1 ”Stöd till inrättande och drift av operativa 
grupper inom det europeiska innovationspartnerskapet för 
produktivitet och hållbarhet inom jordbruket” (som ofta kallas 
EIP-projekt) inom programmet för utveckling av landsbygden i 
Fastlandsfinland 2014-2020



Rättsnormer som gäller godtagbara 
kostnader i samband med EIP-projekt

• KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr702/2014

• Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (ändrat 4.8.2021)

• Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 
1174/2014



EIP godtagbara kostnader
[Med stöd av rättsnormerna KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 702/2014 artikel 31, 
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 8.2.10.3.1.5. (ändrat 4.8.2021), 
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden 1174/2014 7§, 26§]

Nödvändiga och skäliga kostnader för utvecklingsprojekt:

•Kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dem, med undantag av 
kostnader som betalas som naturaförmån

•Stöd får inte beviljas för löner och arvoden till den del de överstiger beloppet av den lön och det arvode som 
allmänt betalas för motsvarande uppgift.

•Resekostnader 
• Förklaring: När en resa är nödvändig för att genomföra projektet, skaffa information och kunnande för 

användning inom projektet eller för att sprida de uppnådda resultaten på ett ändamålsenligt sätt med 
tanke på projektets mål och utnyttjandet av resultaten. 

• Inrikes resekostnader samt vid behov utrikes resekostnader



EIP godtagbara kostnader
• Kostnader för anskaffning av köpta tjänster, 

• Köpta tjänster omfattar upphandling av tjänster som köpts av utomstående, t.ex.

• Planerings-, utbildnings-, informations- och kommunikationskostnader, konsulterings-, föreläsnings- och expertkostnader inklusive 
resekostnader

• Utredningar, undersökningar och andra konsulttjänster

• Hyreskostnader, t.ex.

• Kostnader för hyrning av lokaler, maskiner och anordningar samt andra motsvarande. 

• Övriga kostnader som genomförandet av utvecklingsprojektet medför, bl.a.

• Små anskaffningar 

• Skäliga kostnader för servering vid sammanträden, utbildnings- och informationsmöten enligt projektplanen



EIP godtagbara kostnader

• Kostnader för internationellt samarbete

• Kostnader för att bjuda in utomstående experter till evenemang som ordnas av 
den finska parten

• Kostnader för samordning av det internationella samarbete som ingår i projektet 
med en samarbetspartner i en annan stat.

• Kostnader för hyra och/eller avskrivningar till följd av ett pilotförsök



EIP godtagbara kostnader

• I fråga om ett pilotförsök inom projektet kan som stödberättigande kostnad för 
anläggningstillgångar som räknas som investeringar (en livslängd över 3 år) 
godkännas ersättning för egendomens användning under projektets gång 
(avskrivningskostnader eller hyra).
• b) kostnader för utrustning och anordningar i den utsträckning och under den tid som de använts för projektet. Om 

utrustningen och anordningarna inte används för projektets behov under hela deras livscykel anses endast de 
avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av allmänt accepterade 
redovisningsprinciper, vara stödberättigande, 

• C) kostnader för byggnader och mark i den utsträckning och under den tid som de använts för projektet. När det 
gäller byggnader anses endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på 
grundval av allmänt accepterade redovisningsprinciper, vara stödberättigande. För mark är kostnader för överlåtelse 
på affärsmässiga villkor eller faktiska kapitalkostnader stödberättigande.



Begränsningar av stödberättigandet: 
stöd beviljas inte för bl.a.

• Upphandling från närstående kretsar, om inte tillräckligt många anbud har skaffats från andra relevanta 
aktörer

• Räntor, provisioner och överlåtelseskatt och inte heller för andra kostnader som orsakas av finansieringen

• Leasingkostnader, om den utrustning som är föremål för avtalet enligt avtalsvillkoren övergår i sökandens 
ägo

• Betalningsposter för maskiner eller anordningar som anskaffas på avbetalning, om äganderätten till den 
förvärvade egendomen inte överförs under projektets genomförandetid.

• Mervärdesskatt som inte kvarstår som slutlig kostnad för sökanden

• Kostnader som inte blir slutliga för sökanden på grund av återbäring, gottgörelse eller annat motsvarande 

• Kostnader som föranleds av sökandens övriga verksamhet än genomförandet av projektet



Begränsningar av stödberättigandet: stöd beviljas 
inte för bl.a.

• Löner och arvoden till den del de överstiger det belopp som allmänt betalas för motsvarande 
uppgift

• Andra kostnader som hör till avlöningen än lagstadgade kostnader eller kostnader som föranleds 
av kollektivavtal som är förpliktande för arbetsgivaren

• Resekostnader till den del de överstiger det belopp som ska ersättas enligt statens 
resereglemente

• Kostnader för avlöning av en arbetstagare som vid tidpunkten för ansökan om stöd inte var 
innehavare av en ordinarie tjänst hos sökanden eller en arbetstagare i ett anställningsförhållande 
på heltid som gäller tills vidare, om tjänsten eller befattningen tillsätts för mer än ett år och inte 
har varit offentligt lediganslagen.  

• Resekostnader och mötesarvoden för en tjänsteman, om uppgiften hör till tjänstemannens 
tjänsteutövning



Finansiering i samband med den EIP-ansökan 
som nu öppnas

• Den offentliga finansieringen utgör 100 % av EIP-projektets 
stödberättigande kostnader

• Den återhämtningsfinansiering som finns att tillgå genomförs enbart 
med EU-finansiering och på så sätt är det understöd som beviljas helt 
och hållet EU-pengar

➢Annan finansiering kan inte inkluderas i EIP-projektets
finansieringsplan, varken privat eller annan offentlig finansiering. 
Eventuella inkomster beaktas.



Information om möjligheterna till finansiering av 
ett separat investeringsprojekt som anknyter till 
en EIP-innovation

• En privat jordbruksinvestering som hänför sig till en innovation som innovationsgruppen för 
landsbygden tagit fram och som utförs av en gruppmedlem, kan genomföras med en stödprocent 
som är 20 % större än normalt om investeringen hänför sig till att säkra eller testa slutresultatet 
för den innovation som EIP-gruppen tagit fram. 

• Dessa investeringar söks och genomförs dock som ett separat projekt från regionens NTM-central.

• I sådana fall ska stödsystemet i fråga tillämpas.

• EIP-projektet kan omfatta investeringar inom jordbruk eller livsmedelsproduktion. 

• Stödnivån kan vara högst 20 % högre, om investeringen har en koppling till landsbygdens 
innovationsgrupps verksamhet.  

• Regionens NTM-central beslutar om finansieringen av investeringen och om den höjda stödnivån.
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