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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder
dels att 1, 7, 8, 11, 12, 22, 24 och 25 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 12 a–c §§, samt
närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 §1 Denna förordning gäller förvaltningen av EG:s strukturfonder för att
genomföra program för strukturfondsmålen 1, 2 och 3 samt gemenskapsinitiativen Leader+, Equal, Urban och Interreg III.
I fråga om strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling och strukturstöd
från utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för
jordbruket (Jordbruksfonden) tillämpas förordningen endast på stöd inom
mål 1.
Med strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion avses i denna
förordning stöd för åtgärder enligt avdelning II kapitel I, II, III och VII i 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.2
7 § När frågan om stöd prövas skall förvaltningsmyndigheten kontrollera
att stödet är förenligt med programdokumentet och gemenskapsreglerna.
Innan stöd betalas ut skall den utbetalande myndigheten kontrollera att kostnaderna är stödberättigande.
Om kontrollen visar att kostnaderna inte är stödberättigande, skall den utbetalande myndigheten besluta att inte betala ut motsvarande del av stödet
och ange skälen för sitt beslut.
8 §3 En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen eller självstyrelseorganet i det län där verksamheten skall bedrivas. Ansökan inom insatsområdet för samerna skall ges in till Sametinget. Ansökan inom gemenskapsinitiativet Urban skall ges in till Göteborgs kommun. Ansökan inom gemen-

1

Senaste lydelse 2000:285.
EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex 31999R1257).
3
Senaste lydelse 2000:285.
2

1

SFS 2001:705

skapsinitiativet Interreg III skall ges in till styrkommittén för respektive program.
11 § Förvaltningsmyndigheterna för mål 1 skall vara förvaltningsmyndighet för strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling. Fiskeriverket
skall vara utbetalande myndighet.
Frågor om stöd prövas av Fiskeriverket eller länsstyrelsen enligt den fördelning som anges i 4 kap. 3 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
12 § Glesbygdsverket skall vara förvaltningsmyndighet för gemenskapsinitiativet Leader+. Statens jordbruksverk skall vara utbetalande myndighet.
En ansökan om stöd från Leader+ ges in till LAG-gruppen (local action
groups) i det område där verksamheten skall bedrivas. Frågor om stöd prövas av Statens jordbruksverk efter beredning av LAG-gruppen. När frågan
om stöd prövas skall Statens jordbruksverk kontrollera att stödet är förenligt
med programdokumentet och gemenskapsreglerna.
Bestämmelserna i 7 § om kontroll vid utbetalning skall tillämpas.
Stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A och B
12 a § Länsstyrelsen i Västerbottens län skall vara förvaltningsmyndighet
och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken
– MittSkandia och Interreg III B Norra periferin.
Länsstyrelsen i Jämtlands län skall vara förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Sverige–Norge.
Verket för näringslivsutveckling skall vara utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Interreg III A Öresund.
12 b § Frågor om stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken–
MittSkandia och Interreg III B Norra periferin prövas av Länsstyrelsen i
Västerbottens län. Frågor om stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A
Sverige–Norge prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län.
För att stöd skall kunna beviljas ett projekt måste styrkommittén för det
aktuella Interreg-programmet ha förordat finansieringen av projektet.
Vid utbetalning av stöd från gemenskapsinitiativet Interreg III A Kvarken–MittSkandia, Sverige–Norge och Öresund samt Interreg III B Norra periferin skall bestämmelserna i 7 § tillämpas.
12 c § Bestämmelser om styrkommittéer vid länsstyrelserna i Västerbottens län och Jämtlands län finns i förordningen (1997:1258) med länsstyrelseinstruktion.
22 § Förvaltningsmyndigheterna får meddela föreskrifter om villkor för
rapportering och uppföljning. Förvaltningsmyndigheterna får vidare, med
undantag för vad som gäller enligt 23 §, meddela föreskrifter om handläggning av stödärenden och återkrav. Utbetalande myndigheter får meddela föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av stöd och om allmänna villkor för utbetalning.
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När det gäller föreskrifter för strukturstöd från Fonden för fiskets utveckling skall förvaltningsmyndigheten först samråda med Fiskeriverket och Statens jordbruksverk.
När det gäller gemenskapsinitiativet Leader+ får den utbetalande myndigheten meddela föreskrifter om ansökan om stöd, handläggningen av stödärenden, det underlag som krävs för utbetalning av stöd, återkrav och allmänna villkor för utbetalning.
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24 § Utbetalande myndighets beslut enligt 7 § andra stycket och 14 § samt
beslut om upphävande av stödbeslut enligt 18 § får överklagas.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Särskilda bestämmelser om överklagande av beslut om strukturstöd från
Fonden för fiskets utveckling och från Jordbruksfondens utvecklingssektion
finns i 25 och 26 §§.
25 § Länsstyrelsens beslut om strukturstöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion får överklagas hos Statens jordbruksverk. Andra beslut om stöd
för åtgärder enligt avdelning II kapitel III i rådets förordning (EG) nr 1257/
1999 än beslut enligt 14 och 18–20 §§ får dock inte överklagas.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)
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