Villkor för användning av statsunderstöd
Dessa villkor baserar sig på statsunderstödslagen (688/2001), lagen om offentlig upphandling och
koncession (1397/2016) samt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre
betydelse.
1. Statsunderstöd får användas
statsunderstödsbeslutet.
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2. Projekt som utgör föremål för statsunderstöd ska genomföras i enlighet med ansökan om
understöd.
3. Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål skriftligen underrätta miljöministeriet om en
ändring som påverkar genomförandet eller sättet att genomföra det projekt som är föremål
för statsunderstöd eller om andra ändringar som påverkar användningen av
statsunderstödet.
4. Statsunderstödstagaren får inte överföra statsunderstödet eller den verksamhet som är
föremål för statsunderstöd på någon annan.
5. Om statsunderstödet har beviljats för anskaffning eller grundlig förbättring av egendom som
används för ett visst ändamål som bestäms i ansökan om understöd, får denna egendom
inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det som bestäms i ansökan
om understöd, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte överlåtas till någon
annan under den i ansökan om understöd angivna användningstiden för den egendom som
är föremål för statsunderstödet.
6. Statsunderstödstagarens inkomster av den verksamhet som är föremål för statsunderstöd
eller annan verksamhet påverkar inte statsunderstödsbeloppet och inte heller användningen
av statsunderstödet.
7. Vid upphandling inom ett projekt som är föremål för statsunderstöd ska lagen om offentlig
upphandling och koncession (1397/2016) tillämpas, om mer än 50 procent av kostnaderna
för upphandlingen täcks med det beviljade understödet eller med någon annan finansiering
av en upphandlande enhet som avses i 5 § 1 mom. 1–4 punkten i den lagen.
8. Statsunderstödstagaren ska till miljöministeriet lämna in en ansökan om utbetalning i enlighet
med anvisningarna i statsunderstödsbeslutet och en redogörelse för användningen av
statsunderstödet inom den tid som utsatts i statsunderstödsbeslutet.
9. Rätten att få utbetalning av ett beviljat understöd förfaller, om statsunderstödstagaren inte
har företett en ansökan om utbetalning och en redogörelse för användningen av
statsunderstödet inom den tid som utsatts i statsunderstödsbeslutet.
10. För att miljöministeriet ska kunna övervaka utbetalningen av statsunderstöd och att villkoren
för användningen iakttas, måste statsunderstödstagaren ge ministeriet riktiga och tillräckliga
uppgifter.

11. För att miljöministeriet ska kunna övervaka användningen av statsunderstöd ska
statsunderstödstagaren på begäran för miljöministeriet förete alla nödvändiga
bokslutshandlingar, bokföringsverifikat, redogörelser för anskaffningar och andra handlingar
som gäller användningen av understödet.
12. Statsunderstödstagaren ska föra bok över och förvara bokföringen för det projekt som är
föremål för statsunderstödet i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) och så att alla
verifikat över de utgifter som hänför sig till statsunderstödet kan granskas utan svårigheter. I
bokföringen ska kostnaderna för den verksamhet som är föremål för statsunderstöd tydligt
kunna särskiljas från kostnaderna för statsunderstödstagarens övriga verksamhet.
13. Vid beviljande, utbetalning, användning, övervakning och justering samt eventuell
återbetalning och återkrav av statsunderstöd iakttas statsunderstödslagen (688/2001).
14. Statsunderstödet har beviljats företag som stöd av mindre betydelse, dvs. som så kallat de
minimis-stöd, med iakttagande av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse. Stöd av mindre betydelse som beviljats företaget under
innevarande skatteår eller de två föregående skatteåren ska uppges då företaget ansöker
om nytt stöd av mindre betydelse.
15. Miljöministeriets utbetalning av bidraget ska vara föremål för yttrande från en revisor som
ska intyga att: 1.) De utgiftsposter som nämns i utgiftsberäkningen har betalats och
baseras på underlag i mottagarens räkenskaper. 2.) Ansökan om betalning har lämnats i
enlighet med villkoren i miljöministeriets beslut och ingen annan finansiering har erhållits för
bidragsansökan 3.) Fördelningen av utgifter ska begränsas till poster av stödberättigande
utgifter i enlighet med den godkända projektplanen och ingå i det projekt för vilket ett bidrag
beviljas. 4.) Intäkterna och annan finansiering av kostnaderna för projektet för vilket
bidraget beviljas förts i mottagarens konton och deklareras i betalningsansökningarna.

