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Statens jordbruksverks föreskrifter om administration
och utbetalning av stöd för kompetensutveckling inom
mål 1;
beslutade den 11 december 2002
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 23 § förordningen
(1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder samt efter samråd
med förvaltningsmyndigheterna för mål 1, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om administration och
utbetalning av stöd för kompetensutveckling inom strukturfondsmål 1
enligt artikel 9 i rådets förordning nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om
stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande
av vissa förordningar1 .
2 § Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska utvecklingsoch garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden
finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd
från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar,
2. kommissionens förordning (EG) nr 445/2002 av den 26 februari
2002 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999
om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden2 ,
3. rådets förordning (EG) 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna3 ,
4. kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 av den 28 juli 2000
om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG)
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nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser
som medfinansieras av strukturfonderna4 ,
5. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om
stöd till utveckling av landsbygden, samt
6. förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder.
Kompetensutveckling inom jordbruket
3 § Länsstyrelsen skall årligen upprätta ett kompetensutvecklingsprogram för jordbruket. Programmet skall vara underskrivet och innehålla
1. övergripande beskrivning av den verksamhet länsstyrelsen beslutat
att genomföra under aktuellt verksamhetsår,
2. villkor för genomförande och dokumentationskrav,
3. totalt beslutat belopp, uppdelat på svensk finansiering och EUfinansiering,
4. belopp fördelat per kompetensområde,
5. i förekommande fall belopp fördelat mellan inland och kust.
En kopia av det fastställda programmet skall lämnas till Jordbruksverket senast fyra veckor innan ansökan om utbetalning.
4 § Planerade aktiviteter skall registreras i Jordbruksverkets datasystem
VUID.
Kompetensutveckling inom skogsbruket
5 § Länsstyrelsen skall årligen besluta om kompetensutveckling av
skogsbrukare inom miljöområdet. Beslutet skall vara underskrivet och
innehålla
1. övergripande beskrivning av den verksamhet skogsvårdsorganisationen planerar att genomföra,
2. villkor för genomförande och dokumentationskrav,
3. totalt beslutat belopp, uppdelat på svensk finansiering och EUfinansiering,
4. i förekommande fall belopp fördelat mellan inland och kust.
En kopia av beslutet skall ha kommit till Jordbruksverket senast fyra
veckor innan ansökan om utbetalning.
Ansökan om utbetalning
6 § Länsstyrelsen skall senast i samband med den första ansökan om
utbetalning bifoga behörighetshandling samt namnteckningsprov för
länsstyrelsens företrädare p å blankett som fastställts av Jordbruksverket.
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Verksamhet inom jordbruk
7 § Länsstyrelsen får ansöka om utbetalning för uppkomna kostnader
senast den 25 februari, den 25 april, den 25 augusti och den 25 oktober.
För att utbetalning skall kunna ske för verksamhet genomförd under föregående kalenderår skall ansökan om utbetalning ha kommit in senast den
25 februari närmast påföljande år.
8 § Ansökan om utbetalning och sammanställning av genomförda aktiviteter skall registreras i Jordbruksverkets datasystem VUID. Utskrift av
ansökan och sammanställningen skall vara undertecknad av två behöriga
personer och lämnas in till Jordbruksverket samt innehålla intygande om
att
- lämnade uppgifter grundar sig på utförd verksamhet som berättigar
till stöd och överensstämmer med gemenskapens regler, programdokument och beslut,
- erforderliga kontroller har genomförts,
- utbetalningsbeloppet är rätt.
Verksamhet inom skogsbruket
9 § Länsstyrelsen får lämna ansökan om utbetalning för uppkomna kostnader senast den 25 april, den 25 augusti och den 25 oktober. För att
utbetalning skall kunna ske för verksamhet genomförd under föregående
kalenderår skall ansökan om utbetalning ha kommit in senast den 25 april
närmast påföljande år.
10 § Ansökan om utbetalning skall göras skriftligen och innehålla uppgift
om namn, adress, organisationsnummer och postgironummer till den
skogsvårdsstyrelse som medel skall betalas ut till. Ansökan skall vara
undertecknad av två behöriga personer och innehålla intygande om att
- lämnade uppgifter grundar sig på utförd verksamhet som berättigar
till stöd och överensstämmer med gemenskapens regler, programdokument och beslut,
- erforderliga kontroller har genomförts,
- utbetalningsbeloppet är rätt.
11 § Till ansökan om utbetalning skall bifogas en sammanställning över
uppkomna kostnader.
Av underlaget skall kostnadernas fördelning mellan svensk finansiering och EU -finansiering framgå.
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Ändring av uppgifter
12 § Länsstyrelsen skall snarast skriftligen meddela Jordbruksverket om
ändring av stödmottagarens namn, adress eller postgironummer samt byte
av behörig person som har rätt att underteckna handlingar.
Kontroll
13 § Underlag som styrker genomförande och kostnader skall finnas lätt
tillgängligt för kontroll.
14 § Länsstyrelsen skall medge Jordbruksverkets personal att på plats
utföra kontroller samt ta del av samtliga handlingar avseende stödärenden
och all bokföring som rör ärendena. Denna rätt gäller även för behöriga
tjänstemän från Europeiska gemenskapen och andra behöriga nationella
organ.
15 § Länsstyrelsen skall i avtal eller motsvarande med externa aktörer,
försäkra sig om att den rätt som anges i 14 § att på plats få utföra kontroller samt ta del av handlingar och bokföring även gäller hos dem.
Undantag
16 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder ikraft den 1 januari 2003 då verkets föreskrifter (2000:143) om länsstyrelsens handläggning och administration av
stöd för kompetensutveckling av lantbrukare inom miljöområdet i mål 1
skall upphöra att gälla.

MATS PERSSON

Liisi Johansson
(Miljöenheten)

4

