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FÖRDELNING AV STATLIG MEDFINANSIERING FÖR 2017 FÖR ATT ANVÄNDAS AV
DE LANDSKAPSFÖRBUND SOM BEVILJAR DEN STATLIGA MEDFINANSIERINGEN
FÖR
PROGRAM
FÖR
GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SAMARBETE
SOM
FÖRVERKLIGAR MÅLET EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE 2014−2020
Enligt 43 § i regionutvecklingslagen (7/2014) fördelar arbets- och näringsministeriet
den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen mellan berörda
ministerier, landskapsförbund och närings-, trafik- och miljöcentraler. Om
fördelningen av medlen förutsätter behandling i statsrådet, ska arbets- och
näringsministeriet göra en framställning till statsrådet.
I enlighet med 7 a § i lagen om finansiering av regionutveckling och
strukturfondsprojekt (8/2014, ändrad 141/2015), kan ett landskapsförbund som
fungerar som förvaltningsmyndighet för ett samarbetsprogram inom målet europeiskt
territoriellt samarbete bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar
strukturfondsmedlen också för ett annat landskaps område. I fråga om sådana
samarbetsprogram inom målet för europeiskt territoriellt samarbete där
förvaltningsmyndigheten verkar i en annan medlemsstat, kan landskapsförbundet för
programområdet bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar
strukturfondsmedlen också för projekt inom ett annat landskap eller till en utländsk
stödmottagare inom programområdet, om landskapförbunden inom programområdet
kommer överens om detta.
De berörda landskapsförbunden har kommit överens om att den statliga
medfinansieringen i samarbetsprogrammen inom målet europeiskt territoriellt
samarbete beviljas av Lapplands förbund (Nord-programmet), Österbottens förbund
(Botnia-Atlantica -programmet) och Egentliga Finlands förbund (Mellersta Östersjön
–programmet).
I enlighet med 4 § 3 punkten i reglementet för statsrådet har statsrådet i dag, sedan
ärendet undergått förberedande behandling i statsrådets finansutskott, vid
föredragning från arbets- och näringsministeriet beslutat att till nedan nämnda
landskapsförbunden fördela följande bevillningsfullmakter för statlig medfinansiering
för att användas för åtgärder enligt de nämnda programmen för gränsöverskridande
samarbete som uppgjorts för perioden 2014-2020.
Under moment 32.50.64 (EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s
strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra
program inom sammanhållningspolitiken, förslagsanslag) i budgeten för 2017 anvisas
en bevillningsfullmakt på sammanlagt 5 400 000 euro.
Fördelningen av
finansieringen:

bevillningsfullmakt

till

landskapsförbund

som

beviljar
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Program/landskapsförbund

Mom. 32.50.64.08.1
Milj. €

Nord-programmet
Lapplands förbund

1,500

Botnia-Atlantica -programmet
Österbottens förbund

1,200

Mellersta Östersjön -programmet
Egentliga Finlands förbund

2,700

SAMMANLAGT

5,400

De landskapsförbund som beviljar finansiering finansierar samtliga från ifrågavarande
programområde kommande finländska partners.
Medlen för projektverksamhet kan vid behov användas också för administrativa
utgifter i anknytning till beredningen av finansieringsbeslut och utbetalningen av
medel.
Genom detta beslut fördelas alla för det berörda programmets projektverksamhet
avsedda bevillningsfullmakter för år 2017.
Finlands nationella finansieringsandel till programmens tekniska bistånd ingår inte i
de bevillningsfullmakter som nu fördelas, utan den erläggs direkt till programmens
förvaltande myndigheter som årliga betalningar mot faktura. Finlands
finansieringsandel till de berörda programmens tekniska bistånd uppgår år 2017 till ca
733 000 euro.
Arbets- och näringsministeriet beviljar genom separata fördelningsbeslut anslag för
betalning av nu beviljade bevillningsfullmakter.
När medel beviljas iakttas EU:s bestämmelser och föreskrifter, lagen om utveckling av
regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014), lagen om
finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014), statsrådets
förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (357/2014),
statsunderstödslagen (688/2001), samt den lagstiftning som tillämpas inom respektive
myndighets förvaltningsområde.
I samband med detta beslut anger arbets- och näringsministeriet villkoren för
användning av den statliga medfinansieringen 2017. Vid användningen av anslaget
ska villkoren för användningen av medel iakttas.
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