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Landsbygdsfondens 
finansieringslinjer / NTM

Strukturstöd:

• Investeringsstöd till jordbruket

• Startstöd till unga jordbrukare

Stöd till allmännyttiga projekt:

• Utvecklingsprojekt

• Investeringsprojekt

Stöd till landsbygdsföretag

• Investeringsstöd

• Nyetableringsstöd

Rådgivningsersättningar (Råd 2020)
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År 2022 är del av 
övergångsperioden
Landsbygdsutvecklingsprogrammet i Fastlandsfinland 2014 – 2020

Övergångsperiod 2021 – 2022: 

- Följer den gamla finansieringsperiodens program och författningar, 
men använder den nya finansieringsperiodens medel

- Återhämtningsfinansieringen 2021 – 2022 kompletterar 
övergångsperiodens resurser för separat definierade objekt

CAP27 (2023 – 2027): 

- Följer det nya programmet och de nya författningarna

- Programmet överlämnades till kommissionen i slutet av år 2021, 
väntas bli godkänt på hösten

- Efter att kommissionen har godkänt programmet ska de nationella 
författningarna godkännas i snabb takt i slutet av året

- Inget märkbart uppehåll väntas i början av år 2023
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Stödsystem av engångskaraktär, vanligen 
nationella, utanför programmet:

Coronastöd till jordbruket och landsbygdsföretag 2020 –
2021

• 165 positiva stödbeslut till Egentliga Finland, ca 2,3 
miljoner euro

• Stödsystemet var i kraft till slutet av år 2021

Temporära krisgarantier för gårdsbruk

• Varit i bruk två gånger under 2010-talet

• Stödet kunde sökas 7.2 – 31.3.2022

• Förutsätter att gårdsbrukets soliditet är i en kris som 
beaktas som temporär och att gårdsbruket är 
livskraftigt på lång sikt
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Återhämtningsfinansiering under 
landsbygdsprogrammets 
övergångsperiod 2021 – 2022:

På ansökningarna tillämpas de förfaranden och författningar som gällde 
under finansieringsperioden 2014 – 2020. De har förlängts och gäller 
även under övergångsperioden. Besluten om finansieringen måste 
fattas före utgången av år 2022.

Strukturstöd till gårdsbruk:

• Återhämtningsfinansieringen kompletterar övergångsperiodens 
finansieringsresurser samtidigt som de nationella möjligheterna 
krymper (Gårdsbrukets utvecklingsfond MAKERA).

• Investeringar i förnybar energi vid gårdsbruk, inkl. 
biogasinvesteringar

• Investeringar som förbättrar djurens välbefinnande, arbetsmiljön 
och produktionshygienen i en befintlig produktionsbyggnad

• Investeringar som förbättrar miljöns tillstånd

Stöd till allmännyttiga projekt:

• Bredbandsinvesteringar på landsbygden 
(ansökningstiden har gått ut)
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Återhämtningsfinansiering till 
landsbygdsföretag
Mikro- och småföretag på landsbygden kan få investeringsstöd 
för anskaffning av resurseffektiv teknologi och miljövänliga 
energilösningar, t.ex.: 

• uppförande av en ny produktionsanläggning eller 
produktionsenhet för biogas (inte för jordbruk) 

• modernisering av en anläggning som producerar förnybar 
energi

• övergång till förnybar energi eller utökad användning av 
förnybar energi (t.ex. solpaneler och värmepumpslösningar) 

• anskaffning av nya anordningar som förbättrar företagets 
energi- och materialeffektivitet och effektiverar produktionen 
med hjälp av bästa tillgängliga nya teknik (BAT) och 
digitalisering. 

Investeringarna kan vara materiella eller immateriella 
investeringar.
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Projektfinansieringen under 
finansieringsperioden 2014 – 2020

• Under hela programperioden har allt som 
allt 90 projekt godkänts för finansiering, 
54 av dem administreras av NTM-
centralen i Egentliga Finland

• Av projekten genomförs 37 endast i 
Egentliga Finland, de övriga 53 är 
interregionala

• Totalt 15,8 miljoner euro har bundits upp i 
de godkända projekten
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Fördelning av utvecklingsprojekt 2014 - 2020
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Maa- ja puutarhatalous 5,0 M€

Elintarvikejalostus 3,0 M€

Metsäketju ja bioenergia 

0,75 M€

Maaseutuyrittäjyys 4,2 

M€

Kestävien rakenteiden 

maaseutu 2,9 M€

Vesien suojelu & ravinteiden kierrätys 

2,96 M€

Vattenskydd och återvinning av 
näringsämnen 2,96 M€

En landsbygd med hållbar struktur 2,9 M€

Företagande på landsbygden 4,2 M€

Skogskedjan och bioenergi 0,75 M€

Livsmedelsförädling 3,0 M€

Jordbruk och trädgårdsodling 5,0 M€



Sammandrag av företagsstöden 
2014–2020 (NTM-centralen)

• Sammanlagt 343 positiva beslut har fattats av NTM-centralen sedan 
17.12.2015. Genom dem har företagsstöd beviljats till ett 
sammanlagt belopp av ca 32,8 miljoner euro (den privata 
medfinansieringen i dessa uppgick till sammanlagt 108 miljoner 
euro)

• Beviljat stöd i genomsnitt 95 600 € / bevillningsbeslut

• En dryg tredjedel av stödet går till förädling av jordbruksprodukter 
och livsmedel

• Antalet ansökningar har varit mindre än under föregående 
programperioden, men företagsprojekten har varit betydligt större

• I huvudsak understöd för investeringar (nyetableringsstöd 11 st. och 
genomförbarhetsstudier 3 st.)
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Fördelningen av företagsstöd 
per bransch 2014–2020
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Jordbruksprodukter och livsmedel 12,74 M€ (79 st.)

Metallprodukter inkl. maskiner 5,93 M€ (82 st.)
Turism inkl. båtliv  3,24 M€ (52 st.)

Förnybar energi 2,2 M€ (17 st.)

Företagstjänster 1,6 M€ (18 st.)

Kemiska produkter 1,4 M€ (18 st.)

Cirkulär ekonomi 1,82 M€ (16 st.)

Träprodukter 1,48 M€ (19 st.)

Övriga produkter 1,0 M€ (17 st.)
Privata tjänster 1,39 M€ (24 st.)



Beslut om investeringsstöd till gårdsbruk 2015 – 2021 / NTM-
centralen i Egentliga Finland: Kostnader sammanlagt 337 M€, 
varav stödet utgör 99 M€ (understöd, räntestöd, garantistöd)
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Fördelning av strukturstöd i Egentliga Finland

(Pasi Saukkonen, Irene Kuhmonen 2020)

Startstöd till unga jordbruk, €

Jordbruks-
investering, €

Stads- och landsbygdsområden
Inre stadsområde

Yttre stadsområde

Kransområde kring staden

Lokala centra på landsbygden

Stadsnära landsbygd

Kärnlandsbygd

Glesbygd



Inför den nya finansierings-
perioden 2023 - 2027
• Medel beviljas från den gamla programperioden och 

övergångsperioden, projekt avslutas och programmet 
stängs inom utsatt tid

• Planen kan ännu ändras på detaljnivå

• Som det nu ser ut (02/2022) väntas inga dramatiska 
nivåändringar i finansieringsmöjligheterna eller mellanår

• Förtydligande av arbetsfördelningen mellan NTM-centralen 
och Leader-grupperna, målet är att kunderna inte ska 
behöva uträtta ärenden på två ställen

• Ändringar är möjliga i de finansieringsregler som vi lärt oss: 
stödberättigande åtgärder, inlämning av ansökan, inledande 
av investeringen, stödberättigande kostnader osv.

Finansieringsperiodsskiftet förutsätter inlärning av nytt och 
bortlärning av gammalt
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