TEKNISET KORJAUKSET POHJOIS-SUOMEN TÄYDENNYSOSAAN (PAINETTU
VERSIO), HEINÄKUU 2001
TODETTU POHJOIS-SUOMEN SEURANTAKOMITEASSA 12.12.2001
s.6 aluetalouden indikaattorit ja tavoitteet
Korjattu liitteessä 3 olevat tiedot kohtiin työpaikat ja BKT/as ( % Fin keski-arvosta)
s. 22 hankkeiden täydentävät valintakriteerit
Korjattu: ”Asetuksen (EY)N:o 1750/1999 artikla 6…”
s. 34 KOR-yleisotsikko 3.6, kalataloustoimenpiteiden rahoitussuunnitelma taulukko.
Poistettu kohta 5 tekninen apu
s. 46
Lisätty teknisen avun jakauma hallinnollisen teknisen avun ja muun teknisen avun
kesken, kuten päätetty seurantakomiteassa 14.6.2001 asetuksen 1685/2000 sääntö
11 mukaisesti
s.48, kohta 4.2 ohjelman rahoitus
Korjattu euromääräisiksi
Saatavilla internetissä myöhemmin
s. 51, kohta 5.1 sähköinen tiedonsiirto komissioon
Korvattu seuraavalla tekstillä ” Euroopan Unionin rakennerahastojen hallinnointi
edellyttää runsasta tiedonsiirtoa komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä.
Rakennerahastojen hallinnoinnissa tarvittava tieto voidaan pääpiirteittäin ryhmitellä
kolmeen osaan, jotka ovat ohjelmointi, raportointi ja maksatukset.
Rakennerahastojen toiminnan ohjelmointi sisältää rakennerahasto-ohjelmien
rahoituskehyksiä, ohjelma-asiakirjoja, ohjelma-asiakirjojen täydennysosia sekä
ohjelma-asiakirjojen muutoksia koskevan komission ja jäsenvaltion välisen
tiedonsiirron. Raportointiin kuuluu jäsenvaltion hallinto- tai maksuviranomaisen
komissiolle
esittämät
rakennerahasto-ohjelmien
maksatushakemukset,
maksatusennusteet ja ohjelmien vuosi- tai loppuraportointia koskevat tiedot.
Maksatusvaiheessa komissio puolestaan informoi jäsenvaltion maksuviranomaista
toimeenpanemistaan rakennerahastojen maksatuksista, jotka on tehty jäsenvaltion
maksuviranomaisen
komissiolle
toimittamien
rakennerahasto-ohjelmien
maksatustietojen perusteella.
Tarvittavan tiedon keräämistä ja hallinnointia varten komissiolla on oma
seurantajärjestelmä (SFC = Structural Funds Common system), jonka avulla voidaan
seurata EU:n rakennerahastoista rahoitettavia tavoiteohjelmia 1, 2 ja 3,
yhteisöaloitteita ja muita EU:n tukimuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistä
tietokantaa, joka toimii keskitetysti komissiossa ja on yhteinen kaikkien
rakennerahastojen ja jäsenvaltioiden kanssa. Järjestelmä mahdollistaa suoran
vuorovaikutteisen tiedonsiirron komission pää-osastojen ja jäsenvaltioiden kesken.
Elektroninen tiedonsiirto komissioon voidaan teknisesti toteuttaa kahdella tavalla.
Jäsenvaltio voi valita niistä toisen, tai halutessaan molemmat. Tiedonsiirrossa
voidaan käyttää siirtotiedostoja (FTP, sähkö-posti), joiden avulla tarvittava tieto
siirretään komissioon suoraan jäsenvaltion hallintoviranomaisten tietojärjestelmistä.
Siirtotiedostoja käytettiin jo ohjelmakaudella 1995-1999. Toinen mahdollisuus tietojen
siirtoon on Internet-käyttöliittymä, johon tiedot on tallennettava manuaalisesti.
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Ohjelmakaudella 2000-2006 Suomi käyttää tiedonsiirrossa komissioon Internet –
käyttöliittymää tavoite 1 ja 2-ohjelmien osalta.
s.85 (Liite 5)
Korjattu nuorten viljelijöiden tuen määräksi 22 000 euroa
s. 58 (liite 3)
Korjattu T&K-hankkeiden tavoitteeksi 8 % TL 1:n EU rahoituksesta ja TEKES –
hankkeiden osuudeksi 6 % edellisen EU rahoituksesta
s. 68 (liite 3) KOR- toimenpiteiden yleisotsikko 2.8
Lisätty tuetut hankkeet, ylimaakunnalliset hankkeet, uudet yritykset (joista
naisyritykset),
tietoyhteiskuntahankkeet,
ympäristövaikutuksiltaan
positiiviset
hankkeet, tasa-arvovaikutuksia sisältävät hankkeet, alan kannattavuus (tuettujen
yritysten liikevaihdon kasvu - vain painopisteala 3 vesiviljely), kalatalouden
ympäristökuormituksen vähentäminen, uusien lajien vesiviljelytuotannon arvo
s. 85 (liite 5 : taulukko, jossa kohta l, m, n, o, p, r ja s)
Yhteisön
rahoitusosuus
l,
n,
o,
p,
r
ja
s

Maaseutualueide 50% julkisista
n sopeuttaminen menoista
ja kehittäminen
(artikla 33
toimenpiteet)

Tuen intensiteetti (julkisen rahoituksen
osuus kokonaiskustannuksista)

Tuen
enimmäismäärä

yrityshankkeet:
- enintään 34% investointien
hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
- de minimis-tukena enintään 90%
yrityskohtaisten kehittämishankkeiden
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista
- de minimis –tukena enintään 45%
yritysten käynnistysavustukseen
oikeuttavista palkkakuluista
kehittämishankkeet:
- enintään 100% kehittämishankkeiden
esiselvitysten , paikallisena
toimintaryhmänä toimimisen sekä
useiden saman alan hankkeiden
yhteensovittamisen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
- enintään 90% kehittämishankkeiden
hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
yhteisölliset investoinnit:
- enintään 75% hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
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