Statsrådets förordning
om stöd under övergångsperioden för torvutvinning 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen som inom ramen för statsbudgeten beviljas av statens medel under övergångsperioden för upphörande med torvutvinning år 2022.
2§
Statsbidragsmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten är statsbidragsmyndighet i fråga om
det statsunderstöd som avses i denna förordning.
3§
Stödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad
Stödet beviljas som sådant stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
4§
Stödmottagare
Stöd beviljas sådana företag enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) som
bedriver torvutvinning (08920) eller verksamhet som stöder torvutvinning (09900).
5§
Övergångsperiod
Stöd betalas för en övergångsperiod som börjar den 1 maj och slutar den 30 september 2022.

6§
Godtagbara kostnader för övergångsperioden är
Stöd beviljas för följande kalkylerade kostnader under övergångsperioden:
1) en företagares kalkylerade lönekostnader, till ett belopp av 4 000 euro i månaden,
2) lönekostnader för heltidsanställda vid företaget till ett belopp av 3 000 euro i månaden per
anställd, dock för högst fyra anställda,
3) lönekostnader för inhyrda arbetstagare som arbetar heltid vid företaget till ett belopp av
högst 2 500 euro i månaden per arbetstagare, dock för högst fyra sådana arbetstagare.
7§
Villkor för beviljande av stöd
Ett villkor för beviljande av stöd är att det företag som ansöker om stöd har förts in i det
företags- och organisationsdatasystem som avses i företags- och organisationsdatalagen
(244/2001) senast den 31 december 2019 och fortfarande är antecknat i det registret.
Ett ytterligare villkor är att det företag som ansöker om stöd i samband med stödansökan
lämnar in en kostnadskalkyl till statsbidragsmyndigheten över de kostnader under övergångsperioden som ska ersättas samt en anmälan om att torvutvinningen eller den verksamhet som
stöder torvutvinningen upphör.
8§
Ansökan om stöd samt stödbeslut
Ansökan om stöd ska göras elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten. Stödet
ska sökas senast den 29 april 2022. Statsbidragsmyndigheten fattar beslut om beviljande av stöd.
9§
Utbetalning av förskott
Förskott kan betalas till högst 30 procent av de uppskattade kostnaderna i kostnadskalkylen
enligt 7 § 2 mom. Förskottet betalas ut i samband med beslutet om beviljande av stöd enligt 8
§.
10 §
Ansökan om utbetalning av stöd
Ansökan om utbetalning av stöd ska göras elektroniskt via den för ändamålet avsedda webbtjänsten. Ansökan om utbetalning ska lämnas in senast den 31 oktober 2022. Från stödet avdras
förskott enligt 9 §.
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11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller till och med den 31 december
2022. Myndighetsåtgärder i anslutning till handläggningen av stöd som inte har slutförts kan
slutföras efter det att förordningen har upphört att gälla.
Helsingfors den 20xx

Näringsminister Mika Lintilä

N.N.
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