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Statens jordbruksverks föreskrifter om länsstyrelsens
handläggning och administration av stöd för
kompetens utveckling av lantbrukare inom
miljöområdet i mål 1;
beslutade den 27 september 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 22 och 23 §§ förordningen
(1999:1424) med förvaltning av EG:s strukturfonder samt efter samråd med
förvaltningsmyndigheterna för mål 1, följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § 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 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.
Kompetensutvecklingsprogram
2 § Länsstyrelsen skall årligen upprätta ett kompetensutvecklingsprogram
för jordbruket. Statens jordbruksverk skall beredas tillfälle att yttra sig över
programmet. Programförslaget skall lämnas till Jordbruksverket senast
andra veckan i november året innan verksamheten skall genomföras.
Förslaget till kompetensutvecklingsprogrammet skall innehålla:
1. bakgrundsbeskrivning med miljösituationen i länet eller den region
(kommun) som programmet omfattar,
2. regionala miljömål, samt
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3. generell beskrivning av de aktiviteter som skall genomföras för att
uppnå miljömålen. Beskrivningen skall göras med utgångspunkt i uppställda mål och gjorda prioriteringar.
3 § Aktiviteterna skall registreras i det av Jordbruksverket tillhandahållna
datasystemet (VUID).
4 § Länsstyrelsen skall så snart kompetensutvecklingsprogrammet
fastställts överlämna en kopia av länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket.
Rekvisition av medel
5 § Länsstyrelsen får rekvirera medel vid högst fyra tillfällen per år.
Rekvisition kan ske under april, augusti, oktober och januari månad. För att
utbetalning skall kunna ske för verksamhet genomförd under föregående
år skall dock rekvisition ha kommit in senast den 10 januari närmast
påföljande år.
Rekvisition och sammanställning av genomförda aktiviteter skall ske på
av Jordbruksverket fastställda blanketter. Rekvisition skall innehålla
intygande om att:
1. den utförda verksamheten är stödberättigande enligt gemenskapens
regler,
2. den utförda verksamheten överensstämmer med programdokument
och beslut,
3. att föreskrivna administrativa kontroller har genomförts, samt
4. att rekvirerat belopp är rätt beräknat.
6 § Länsstyrelsens rekvisition av medel skall ske i enlighet med rutinbeskrivningar och checklistor som fastställts i samråd med Jordbruksverket.
7 § Länsstyrelsen skall senast i samband med den första rekvisitionen ge
in bevis till Jordbruksverket om behörighet och namnteckningsprover för
de befattningshavare som är behöriga att fatta beslut om stöd och rekvirera medel enligt förordning (1999:1424) med förvaltning av EG:s strukturfonder.
8 § Underlag som styrker genomförande och kostnader skall finnas lätt
tillgängliga hos stödmyndigheten.
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Övrigt
9 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning träder i kraft den 2 oktober 2000.

INGBRITT IRHAMMAR

Liisi Johansson
(Miljöenheten)
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