
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Övervakningskommittén 16.6.2022 

 
 

ALLMÄNNA URVALSKRITERIER I PROJEKT SOM FINANSIERAS MED MEDEL FRÅN 
EUROPEISKA UNIONENS REGIONAL- OCH STRUKTURPOLITISKA PROGRAM UNDER 
PROGRAMPERIODEN 2021-2027 

1. Åtgärderna i projektet som beskrivs i ansökan och den som annsöker om stöd omfattas av 
bestämmelserna för den fond ur vilken stödet söks. Projektets åtgärder kan riktas till den typ av 
stödåtgärder som anges i bilagan till den allmänna förordningen och verksamheten som stöds 
överensstämmer med programmets särskilda mål. 
Ja / Nej 

 

2. Den som ansöker om stöd är ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig juridisk 
person.  Grupprojektets alla sökanden uppfyller de krav som ställs på stödmottagaren. I projekt 
avseende understöd för utvecklande av företag enligt företagsunderstödslagen kan den 
sökande även vara en enskild näringsidkare.  
Ja / Nej 

 

3. Projektet har en konkret projektplan som grundar sig på ett identifierat behov och som 
främjar ett effektivt genomförande av målen för det särskilda målet i Europeiska unionens 
regional- och strukturpolitiska program. Projektets framskridande kan följas upp och verifieras 
på grundval av projektplanen. 
Ja / Nej 

 

4. Den som ansöker om stödet har tillräckliga ekonomiska och övriga förutsättningar att 
genomföra projektet. Den som ansöker om stödet har inte försatts i konkurs eller likvidation. 
Den som ansöker om stödet har inte på ett väsentligt sätt försummat sin skyldighet att betala 
skatter eller lagstadgade avgifter eller har inte väsentliga betalningsstörningar, om inte den 
finansierande myndigheten av särskilda skäl anser det ändamålsenligt att bevilja stöd. 
Nyckelpersonen för den som ansöker om stöd har inte tidigare gjort sig skyldig till ett brott som 
gäller understöd eller meddelats näringsförbud.   
Ja / Nej 

 

5. Ändamålsenliga resurser har presenterats för projektet i ansökan. Den som ansöker om 
stödet har nödvändig kompetens för att uppnå målen som ställts i projektplanen.  
Ja / Nej 

 

6. Den som ansöker om stödet har tillräckliga förutsättningar att svara för kontinuiteten i den 
verksamhet som åstadkommits genom projektet efter att projektet avslutats, om detta inte på 
grund av projektets art är onödigt. 
Ja / Nej / Gäller inte projektet 
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Gäller inte projektet-alternativet väljs då verksamheten i ansökan på grund av sin art inte antas 
fortsätta efter att projektet avslutats.  

7. Den som ansöker om stödet har ingen tidigare beviljad, enligt gruppundantagsförordningen (EU) 
N:o 651/2014 ändrad genom 1084/2017, obetald verkställbar fordring som grundar sig på beslut om 
återkrav av statsunderstöd. 
Ja / Nej / Gäller inte projektet 

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det är fråga om en annan stödform än understöd för 
utvecklande av företag som beviljas enligt gruppundantagsförordningen. 

8. Enligt projektplanen innefattar inte projektet verksamhet som utgjort en del av sådan tidigare 
åtgärd där överföring enligt artikel 66 i den allmänna förordningen har genomförts eller där det 
är fråga om omlokalisering av en produktionsverksamhet från ett stort område till ett annat som 
avses i artikel 65.1 a i den allmänna förordningen. 
Ja / Nej 

 

9. Projektet innehåller inte verksamhet som kommissionen, direkt riktat till verksamheten, gett 
ett motiverat yttrande om med avseende på överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som 
medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av insatserna. 
Ja / Nej 

 

10. Stödet beviljas inte som allmänt verksamhetsstöd.  
Ja / Nej 

 

11. Stödet som kan ansökas har en betydande inverkan på genomförandet av den verksamhet 
som är föremål för användningen av stödet. 
Ja / Nej 

 

12. Utvecklingsprojektets resultat kan tillgodogöras allmänt. Om enheter som bedriver 
ekonomisk verksamhet och som drar nytta av projektåtgärderna deltar i utvecklingsprojektet 
ska kravet inte tillämpas på verksamhetsresultatet för dessa till den del som stödet i form av 
stöd av mindre betydelse enligt stödbeslutet är riktat till enheterna. Sådana här projekt som 
finansieras av landskapsförbund ska ha mer omfattande effekter på regionutvecklingen. Den 
här punkten tillämpas inte då stödet beviljas som understöd för utvecklande av företag enligt 
företagsunderstödslagen. 
Ja / Nej / Gäller inte projektet 

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det är fråga om understöd för utvecklande av företag. 

13. Den som ansöker om stöd har tillräckliga verksamhetsförutsättningar och nödvändiga 
ekonomiska resurser för att täcka användnings- och upprätthållningskostnaderna i projekt som 
inbegriper investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.  
Ja / Nej / Gäller inte projektet  

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det inte är fråga om investeringar i infrastruktur eller 
produktiva investeringar. 

14. Projekt som finansieras som stöd för utvecklande av företagsverksamhet med stöd av 
lagen om företagsstöd (758/2021) eller materiella investeringar som ingår i projekt som 
finansieras enligt prioritering 3 eller investeringar för att finansiera ökad användning av 
biomassa, restaurering av torvmossar och vidare användning av dem enligt prioritering 7 följer 
DNSH-principen (Do No Significant Harm).  
Ja / Nej / Gäller inte projektet  

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det är fråga om ett projekt som gäller annat än 
materiella investeringar som finansieras genom stöd för utveckling av företaget eller enligt 
prioritering 3, eller ett projekt som gäller annat än investeringar för att finansiera ökad 
användning av biomassa, restaurering av torvmossar och vidare användning av dem enligt 
prioritering 7. 
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15. Det har utförts en bedömning av miljökonsekvenserna för projekt som har betydande 
miljökonsekvenser.  
Ja / Nej / Gäller inte projektet 

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det inte är fråga om verksamhet som förutsätter 
bedömning som avses i lagen om förfarande vid miljökonsekvensbedömning. 

16. En bedömning av klimathållbarheten har genomförts för projektets investeringar i 
infrastruktur vars förväntade livscykel är minst fem år.  
Ja / Nej / Gäller inte projektet 

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det är fråga om ansökan om understöd för utvecklande 
av företag eller ESF-ansökan. För andra ansökningar väljs alternativet Gäller inte projektet om 
det inte är fråga om investeringar i infrastruktur. Gäller inte projektet-alternativet väljs även om 
investeringarna i infrastruktur har en förväntad livscykel på under fem år.  

17. Verksamheten enligt ansökan överensstämmer med tyngdpunkterna i strategin för smart 
specialisering i regionen. 
Ja / Nej / Gäller inte projektet 

Gäller inte projektet-alternativet väljs då det är fråga om en annan ansökan än en som riktas till 
särskilda mål 1.1.  

 


