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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder
dels att 8, 12 b och 21 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 14 a §, samt närmast före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.
8 §1 En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. I län med ett samverkansorgan eller ett regionalt
självstyrelseorgan skall ansökan i stället ges in till detta organ, om den avser
annat stöd än stöd från Jordbruksfondens utvecklingssektion eller Fonden
för fiskets utveckling. Ansökan inom insatsområdet för samerna skall ges in
till sametinget. Ansökan inom gemenskapsinitiativet Urban skall ges in till
Göteborgs kommun.
12 b §2 En ansökan om stöd inom gemenskapsinitiativet Interreg III skall
ges in till styrkommittén för respektive program.
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 gemenskapsintiativet Interreg III A Kvarken–
MittSkandia, Sverige–Norge och Öresund samt Interreg III B Norra periferin skall bestämmelserna i 7 § tillämpas.

Förskott
14 a § Den myndighet som har beslutat om stöd får, om det finns särskilda
skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, även besluta om
förskott på stödet. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell
förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.
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Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst
100 000 kronor.
21 a §3 Internrevisionen vid Arbetsmarknadsstyrelsen skall för mål 3 och
gemenskapsinitiativet Equal utfärda sådana deklarationer om att en stödform
avslutats som framgår av artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/
1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonder och
av artikel 15–17 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den
2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr
1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna.
För mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg III A Kvarken–
MittSkandia, Interreg III A Sverige–Norge, Interreg III B Norra periferin,
Leader + och Urban II liksom för strukturstöd till fiskerinäringen utanför
mål 1 skall internrevisionen vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län utfärda sådana deklarationer som avses i första stycket.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Margareta Gårdmark-Nylén
(Näringsdepartementet)
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