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MYÖNTÄMISVALTUUDEN JAKO
Euroopan komissio on 12.12.2014 hyväksynyt Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) osarahoitettavan Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014–2020 (jäljempänä maaseutuohjelma). Maa- ja metsätalousministeriö toimii maaseutuohjelman osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1305/2013 tarkoitettuna hallintoviranomaisena.
Päätösehdotuksessa (liite 2) esitetään maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista
annetun lain (27/2014) 8 §:n ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 3 kohdan nojalla jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (jäljempänä ELYkeskus) maaseutuohjelman mukaisia yritys- ja kehittämishankkeita varten valtion
vuoden 2018 talousarviossa jakoperusteiltaan määritellystä myöntämisvaltuudesta
111 121 000 euroa, josta maaseuturahaston rahoitusosuus on 50 364 000 euroa. Tästä
myöntämisvaltuudesta on päätösehdotuksen liitteenä olevien Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten 21 421 000 euroa, josta maaseuturahaston
rahoitusosuus on 11 246 000 euroa. Päätösehdotus ei sisällä myöntämisvaltuutta Leader-ryhmien toimintarahaa varten (seuraava erä vuonna 2019) eikä teknistä apua varten (seuraava erä vuonna 2020). Jakamatta jää paikalliseen kehittämiseen liittyviä
toimia varten 7 379 000 euroa, josta maaseuturahaston rahoitusosuus on 3 874 000 euroa, joka jaetaan myöhemmin Leader-ryhmien kehystarkistusta koskevan maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti.
Alueellista kehittämistä koskevien myöntämisvaltuuksien jakaminen perustuu maa- ja
metsätalousministeriön 1.6.2016 hyväksymään suunnitelmaan maaseutuohjelman mukaisiin yritys- ja kehittämishankkeisiin tarkoitettujen varojen kohdentamisesta ELYkeskuksille. Paikallista kehittämistä koskevien myöntämisvaltuuksien jakaminen perustuu maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 21.1.2015 jokaiselle valitulle Leader-ryhmälle määriteltyyn suuntaa antavaan rahoitukseen. ELY-keskus voi myöntää
rahoituksen ainoastaan sellaiselle hankkeelle, jota Leader-ryhmä esittää rahoitettavaksi omasta rahoituskiintiöstään. Myöntämisvaltuudella voidaan rahoittaa maaseutuohjelman mukaisia maaseudun yritystoiminnan, palvelujen, kylien sekä elinkeinotoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen, koulutukseen ja tiedonvälitykseen sekä Leaderryhmien avulla toteutettavaan paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia.
Päätösehdotus sisältää ehdot maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston väliselle yhteistyölle myöntämisvaltuuksien hallinnoinnissa. Päätösehdotuksessa esitetään, että Maaseutuvirastolla olisi tarvittaessa oikeus myöntämisvaltuuksien muuttamiseen vähäisiltä osin maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa ao. myöntämisvaltuuden luovuttajan ja saajan kirjallisella suostumuksella sekä muiden vähäisten teknisten muutosten tekemiseen. Samoin esitetään oikeutta siirtää myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin.
Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Maaseutuviraston toimimaan maaseuturahaston osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1306/2013
tarkoitettuna maksajavirastona, joka vastaa myöntämisvaltuudesta aiheutuvan tuen
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maksamisesta valtion talousarvion momentin 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus
alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) määrärahan puitteissa.

