Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft
Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu
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Nr i SFC
2014
8.2.1
8.2.1.1

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd
Rättslig grund

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd
för landsbygdsutveckling, artikel 21.
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma
jordbrukspolitiken
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om
fastställandet av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska
havs- och fiskerifonden
 Delegerade akter – Inte klara ännu
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8.2.1.2

Generell beskrivning av
åtgärd

8.2.1.3
–1

Bidrag till fokusområde

Genomförandeakter – Inte klara ännu
Svensk förordning – Inte klar ännu
Svenska föreskrifter – Inte klara ännu

Syftet med åtgärden är att
 Förebygga och återställa skador på skogar vid skogsbränder,
naturkatastrofer och andra katastrofer
 Genom olika investeringar förbättra natur-, kultur- och socialavärden i
skogen.

4abc–

8.2.1.3
-2

Bidrag till horisontella
kriterier

4abc


Miljö:
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8.2.1.5

8.2.1.5.
1

Verifierbarhet och
kontrollbarhet

Risk vid implementering av
åtgärden

Klimat:
Innovation:



Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten har för varje stödregel
gjort en bedömning av om regeln är möjlig att kontrollera och verifiera. För
regler som har bedömts som riskfyllda eller är svåra att kontrollera eller verifiera
har myndigheterna försäkrat sig om att kontrollen kommer kunna göras på ett
tillfredsställande sätt.
Som underlag för bedömning av åtgärderna har även resultat från revisioner,
kontroller, avslag och upphävande av stöd i nuvarande landsbygdsprogram
beaktats.
I analysen av riskområdena för landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades
att det inom följande områden fanns risker för flera åtgärder.
•Relevanta kontrollsystem
•IT-system inklusive information
•Ansökan om utbetalning
•Rimlighetsbedömning av utgifter
•Urval för poängsättning eller rangordning av projekten har saknats.
För motsvarande åtgärd i landsbygdsprogrammet 2007-2013 identifierades det
även risker inom dessa områden.
•Offentlig upphandling

8.2.1.5.
2

Begränsande åtgärder

I programmeringen av detta landsbygdsprogram har åtgärder vidtagits för att
minimera risken för felaktigheter inom alla dessa områden.
Relevanta kontrollsystem:
Förvaltningsmyndigheten och det utbetalande organet fastställer rutiner för
administrativa kontroller och instruktioner för kontroller på plats.

3

Information:
Inför uppstarten av programmet kommer en omfattande utbildning av berörda
handläggare genomföras. Information till sökande och intressenter kommer att
framförallt vara webbaserad och därmed lätt kunna hållas uppdaterad.
IT-system:
IT-system utvecklas så att alla kontroller som kan göras maskinellt görs i
systemet. Även beräkningar görs av IT-systemet. IT-systemet genererar även
beslut enligt satta mallar och texter vilket förbättrar möjligheten för att
stödmottagarna ska få tydliga beslut.
Ansökan om utbetalning och rimlighetsbedömning av uppgifter:
För att minska risken för fel tillämpas schabloner, klumpsummor och
enhetskostnader där så är möjligt. Användningen av schabloner och
enhetskostnader kommer minska antalet utgifter som måste
rimlighetsbedömas. Användning av e-tjänst vid inlämnande av ansökan ger
möjlighet att få in mer korrekta ansökningar.
Urval:
Under varje delåtgärd framgår hur Sverige kommer tillämpa urval i och mellan
ärendena.
Offentlig upphandling:
Stödmyndigheten kommer fastställa om sökanden är skyldig att följa reglerna
om offentlig upphandling i beslutet om stöd. I samband med ansökan om
utbetalning görs en kontroll av att en upphandling har genomförts.
8.2.1.5.
3

Helhetsbedömning av
kontrollbarhet och
verifierbarhet

Det utbetalande organet och förvaltningsmyndigheten bedömer att samtliga
åtgärder är verifierbara och kontrollerbara på ett tillräckligt sätt.
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8.2.1.6

Metod för beräkning av stöd
Vi kommer tillämpa enhetskostnader för vissa typer av investeringar enligt art
67.1 b. i den fondgemensamma förordningen 1303/2013.

8.2.1.7

8.3

Andra viktiga frågor för
förståelse och
implementering
Annan specifik information
för åtgärden

5

8.2.1.4

Lista med delåtgärder



Förbyggande och återställande av skador på skogar som uppstår till
följd av skogsbränder och naturkatastrofer och andra katastrofer



Investeringar som förbättrar skogsekosystems återhämtningsförmåga
och miljövärde

Beskrivning av delåtgärd Förbyggande och återställande av skador på skogar somuppstår till följd av skogsbränder och

naturkatastrofer och andra katastrofer
Nr i SFC
2014

Rubrik

Text

Namn på delåtgärd

Förbyggande och återställande av skador på skogar somuppstår till följd av
skogsbränder och naturkatastrofer och andra katastrofer
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Beskrivning av delåtgärd

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter

Stödmottagare
Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

Stödbelopp och stödnivåer
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Beskrivning av delåtgärd Investeringar som förbättrar skogsekosystems återhämtningsförmåga och miljövärde
Nr i SFC Rubrik
Text
2014
Namn på delåtgärd

Investeringar som förbättrar skogsekosystems återhämtningsförmåga och
miljövärde

Beskrivning av delåtgärd

Syftet är att öka natur- sociala- och kulturvärden i skogen genom tex stöd till
plantering av ädellövskog, frihuggning av kulturmiljöer och restaurering av
stigar.

Typ av stöd
Länkar till annan lagstiftning
Stödberättigande utgifter

Stödmottagare
Berättigandevillkor

Principer för urvalskriterier

De ansökningar som ger bäst måluppfyllelse ska få stöd. Handläggande
myndighet poängsätter och prioriterar därför ansökningarna utifrån
urvalskriterier. I urvalskriterierna bedöms investeringens bidrag till att
återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden, till kultur och
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sociala värden.
Vilka investeringar som slutligen prioriteras baseras på den sammanlagda
poängsumma som en ansökan får för samtliga kriterier.
Ansökningsomgångar kan användas när det behövs för att få ett kvalitativt
urval.

Stödbelopp och stödnivåer
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