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Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompe tensutveckling inom miljö- och landsbygdsprogrammet
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beslutade den 12 september 2001
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 9 och 22 §§
förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, följande.
1 kap.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Grundläggande bestämmelser om stöd för anpassning och utveckling
av landsbygden samt för kompetensutveckling 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, 1
2. kommissionens förordning (EG) nr 1750/1999 av den 23 juli 1999
om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om
stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
(EUGFJ) till utveckling av landsbygden,2
3. kommissionens förordning (EG) nr 1685/2000 av den 28 juli 2000
om närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EG)
nr 1260/1999 avseende stödberättigande utgifter i samband med insatser
som medfinansieras av strukturfonderna,3
4. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om
stöd till utveckling av landsbygden, samt
5. förordningen (2000:577) om stöd för miljö - och landsbygdsutvecklingsåtgärder (LBU-förordningen).

1 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).
2 EGT L 214, 13.8.1999, s. 31 (Celex 31999R1750).
3 EGT L 193, 29.7.2000, s. 39 (Celex 32000R1685).

Utkom från trycket
den 25 september 2001
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Definitioner
2 § I denna författning förstås med
KULM: kompetensutvecklingsåtgärder som medverkar till att utbilda
och motivera lantbrukare och andra personer verksamma inom jord bruket
till att använda miljömässigt och ekonomiskt långsiktigt hållbara produktionsmetoder. Kompetensutvecklingsåtgärder inom skogsbruket omfattas
dock inte av KULM,
K2: kompetensutvecklingsåtgärder som medverkar till en ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Detta skall ske genom att
åtgärderna förstärker effekterna av investeringsstöd till jordbruksföretag,
startstöd till unga jordbrukare, stöd till förbättrad bearbetning och saluföring samt stöd för att främja anpassning och utveckling av landsbygden,
lantbrukare: en producent av skogs-, jordbruks- eller trädgårdsprodukter, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars skogs-, jordbruks- eller trädgårdsföretag
ligger inom Sveriges gränser,
lantbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en
lantbrukare inom Sveriges gränser,
godkänd aktivitet: en enskild kompetensutvecklingsåtgärd, i enlighet
med den verksamhet som omfattas av beslutet om stöd,
stödmottagare: länsstyrelse eller annan sökande som beviljats stöd för
genomförande av kompetensutvecklingsåtgärder,
verksamhet: länsstyrelsens eller annan sökandes kompetensutvecklingsåtgärder, på regional eller lokal nivå, riktade mot målgruppen,
målgrupp: målgruppen för KULM-aktiviteterna är verksamma inom
jordbruket. Gruppen omfattar jordbrukare, deras familjemedlemmar och
anställda inom jordbruket, maskinstationer och liknande med verksamhet
riktad mot jordbruket och berörda markägare samt rådgivare och informatörer som arbetar med kompetensutveckling av lantbrukare inom
miljö - och landsbygdsprogram för Sverige år 2000-2006. Berättigade att
delta är även djurhållare och ägare till djur av husdjursraser. Målgruppen
för K2-aktiviteter är lantbrukare och andra med anknytning till lantbruket
och dess omställning.
Avgränsning
3 § Stöd enligt dessa föreskrifter lämnas endast för åtgärder utanför
strukturfondsmål 1.
Ansökan om stöd
Gemensamma bestämmelser
4 § Ansökan om stöd skall vara ifylld och undertecknad i enlighet med
Jordbruksverkets anvisningar.
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5 § Fullständig ansökan om stöd skall ha kommit in till Jordbruksverket
senast det datum som verket bestämmer.
Länsstyrelsen
6 § Länsstyrelsen skall som ansökan sammanställa ett kompetensutvecklingsprogram, länsprogram, efter samråd med representanter för målgruppen. Sådant program skall sammanställas årligen.
Övriga sökande
7 § Organisationer som ämnar bedriva kompetensutvecklingsverksamhet
och som inte redan omfattas av ett beviljat länsprogram, kan ansöka om
stöd.
Beslut om stöd
8 § Beslut om stöd gäller för ett kalenderår i sänder.
9 § Stödmottagaren skall omedelbart meddela Jordbruksverket om det
beviljade programmet eller den beviljade ansökan ändras helt eller delvis.
Den meddelade ändringen utgör en begäran om omprövning som kan
föranleda nytt beviljat program eller ansökan.
Genomförande och dokumentation
10 § Godkända aktiviteter skall genomföras och dokumenteras i enlig het
med vad som anges i Jordbruksverkets beslut om stöd.
Stödberättigande kostnader m.m.
11 § Stödmottagarens kostnader är stödberättigande endast om de är
direkt hänförliga till genomförandet av en godkänd aktivitet. Stöd medges
enbart för kostnader för verksamheter som tidigast påbörjats från och med
att beslutet om stöd fattats och senast genomförts vid stödårets utgång.
Stöd lämnas dock för kostnader för planering av sådan verksamhet
som nämns i första stycket, även om dessa kostnader uppkommit före
beslutet om stöd, dock inte tidigare än det senaste datum för inlämnandet
av ansökan om stöd som anges i 5 §.
12 § Avgifter får inte tas ut av målgruppsdeltagare för att täcka kostnader
som avser godkända aktiviteter.
13 § Stödmottagaren skall se till att den som är ansvarig arrangör för en
KULM -aktivitet inom kompetensområdet för miljökänsliga områden inte
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är ett företag eller någon annan aktör som säljer handelsgödsel eller bekämpningsmedel till lantbruket.
14 § Stöd lämnas för KULM -verksamhet inom sektorn för frukt, bär och
grönsaker för deltagare som inte är medlemmar i en av Jordbruksverket
erkänd producentorganisation samt för deltagare som är medlemmar i en
producentorganisation i vars verksamhetsprogram liknande kompetensutvecklingsverksamhet inte ingår.
Stöd enligt dessa föreskrifter får inte motverka eller försvåra verksamheter som genomförs av en erkänd producentorganisation.
Ansökan om utbetalning
15 § Ansökan om utbetalning skall göras i enlighet med Jordbruks verkets
beslut och ha kommit in till Jordbruksverket senast de datum som anges i
beslutet om stöd.
16 § Sökanden skall senast i samband med den första ansökan om
utbetalning bifoga behörighetshandling samt namnteckningsprov för
sökandens företrädare på blankett som fastställts av Jordbruksverket.
17 § Om sista ansökan om utbetalning lämnas in för sent skall stödet
reduceras med ett belopp motsvarande 10 procent per arbetsdag, räknat
från sista ansökningsdagen, av det stöd som skulle ha betalats ut om ansökan lämnats in i rätt tid.
18 § Utbetalning av stöd sker i efterskott av redovisade och stödberättigande kostnader för genomförd verksamhet.
Länsstyrelsens ansökan om utbetalning
19 § Länsstyrelsens ansökan om utbetalning skall göras på elektronisk
väg. Undertecknad utskrift av ansökan skall lämnas in till Jordbruksverket. Ansökan skall göras i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar.
Övriga sökandes ansökan om utbetalning
20 § Ansökan om utbetalning och sammanställning som visar genomförda aktiviteter skall göras på en blankett som fastställts av Jordbruksverket, se bilaga. Ansökan och sammanställningen som visar genomförda
aktiviteter skall vara ifyllda och undertecknade i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar.
21 § Till ansökan skall bifogas underlag som visar kostnaderna för
genomförd verksamhet i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar.
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Övriga bestämmelser
22 § Stödmottagaren skall snarast skriftligen meddela Jordbruksverket
om ändring av stödmottagarens namn eller adress samt byte av behörig
firmatecknare eller annan behörig person som har rätt att underteckna
handlingar i stödmottagarens ställe.
Kontroll och uppföljning
23 § Stödmottagaren skall medge Jordbruksverkets personal att på plats
utföra kontroller samt ta del av samtliga handlingar avseende ett stödärende och all bokföring som rör ärendet. Denna rätt gäller även för
behöriga tjänstemän från Europeiska gemenskapen och andra behöriga
nationella organ.
24 § Stödmottagaren skall efter att den godkända verksamheten avslutats
lämna in en slutlig redovisning av samtliga aktiviteter och uppnådda
resultat. En sådan redovisning skall sammanställas i enlighet med Jordbruksverkets anvisningar och komma in till Jordbruksverket senast det
datum som angetts i beslutet om stöd.
Har inte fullständig slutlig redovisning kommit in senast det datum
som angetts i beslutet om stöd kan det utbetalda stödbeloppet komma att
återkrävas helt eller delvis, om inte särskilda skäl talar emot det.
25 § Stödmottagaren är skyldig att lämna uppgifter som Jordbruksverket
eller annat bemyndigat organ begär i samband med utvärdering av stödet.
Återkallelse av beslut m.m.
26 § Återkallelse av beslut om stöd, helt eller delvis, får ske om stödmottagaren genom ofullständiga, oriktiga eller vilseledande uppgifter
bidragit till att ett felaktigt beslut om stöd meddelats.
Beslut om stöd får också återkallas om en verksamhet eller aktivitet
inte längre är förenlig med gemenskapsreglerna, LBU-förordningen eller
länsprogrammet.
27 § Jordbruksverket äger rätt att fritt använda och sprida skriftligt eller
elektroniskt text material, i ursprunglig och bearbetad form, som framtagits vid genomförandet av godkända aktiviteter, oaktat vem som är upphovsman.
Om genomförandet av den verksamhet för vilken stöd beviljats utförs
av någon annan än stödmottagaren skall stödmottagaren tillse att Jordbruksverket bereds den rätt som angetts i första stycket.
28 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
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----------------------------Denna författning träder i kraft den 26 september 2001.

INGBRITT IRHAMMAR

Liisi Johansson
(Miljöenheten)
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Bilaga
Blanketter för ansökan om utbetalning
För kompetensutveckling skall följande blanketter användas
Typ av sökande

Sökanden är stat,
kommun, landsting
m.m.
Sökande som redovisar
moms
Sökande som inte redovisar moms

Blankett för ansökan om utbetalning
SJV V 34

Blankett för sammanställning av genomförda
aktiviteter
SJV E 12.22

SJV V 29

SJV E 12.21

SJV V 31

SJV E 12.22
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