Utlysning av prosjekttilskudd
Klima- og miljøprogrammet i jordbruket
Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling,
utredninger og informasjonstiltak innen klimagassutslipp, klimatilpasning,
vannmiljø, kulturlandskap og naturmangfold.

Formål med Klima- og miljøprogrammet:
•
•
•

At produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning,
klimagassutslipp og tap av naturmangfold
Å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon
og produksjon av biogass
Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å
opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til jordbrukets
klimautfordringer og teknologisatsing i jordbruket, skal prioriteres. Målretting av klimatiltak
må bygge på et godt kunnskapsgrunnlag. Informasjon om resultater må gjøres lett tilgjengelig
for næringsutøverne og kunne implementeres i praktisk jordbruk.
Styrking av en klimavennlig driftspraksis vil prioriteres i 2019.

Kriterier
Prosjekter som mottar tilskudd fra programmet, skal kunne bidra til å oppfylle ett eller flere
av følgende kriterier:
• Styrke kunnskapsgrunnlaget innen klima, og utvikle verktøy og hjelpemidler for mer
effektive klimatiltak
• Se klima- og miljøutfordringene i jordbruket i sammenheng, og finne en best mulig
balanse mellom miljøhensyn og målsetningen om økt matproduksjon
• Gi oppdatert status for jordbrukets klimasatsing
• Spre informasjon om klimautfordringene i jordbruket og jordbrukets totale
klimainnsats til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og samfunnet for
øvrig.

Regionalt miljøprogram - prioriterte mål i Oslo og Viken
I tillegg til ovenfor nevnte prioritering av klimavennlig driftspraksis, har Regionalt
miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken løftet frem følgende tema for Klima- og
miljøprogrammet i planperioden:
•
•
•
•
•

Miljørådgivning til alle foretak i områder med sårbare vannforekomster
Karbonlagring i jord og jordhelse
Veiledning av tiltak knyttet til pollinerende insekter
Lavere forbruk av glyfosat
Økt oppslutning om miljøtiltak i næringen.

Utlysningsramme og fordeling
Fylkesmannen i Oslo og Viken har følgende ramme for tilskudd til regionale tiltak i 2019:
Østfold
Oslo og Akershus
Buskerud
SUM Oslo og Viken

500 000
450 000
500 000
1 450 000

Hvem kan søke?
Målgruppen for ordningen er:
•
•
•
•

landbruksforetak eller andre bedrifter
kommuner
fag- eller næringsorganisasjoner
kompetansebedrifter, utrednings- og forskningsmiljøer

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 1. mars 2019. Behandling og prioritering av søknadene gjøres av
Fylkesmannen ved landbruksavdelingen.
Søker må søke elektronisk via Altinn på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Retningslinjer fastsatt av Fylkesmannen
1. Fylkesmannen kan gi tilskudd med inntil 70 % av totalkostnadene i prosjektsøknaden. I
særlige tilfeller kan Fylkesmannen gi tilskudd ut over dette. Fylkesmannen kan fastsette
vilkår om hvordan kunnskapen fra prosjektet skal komme ut til målgruppa for ordningen.
2. Fjorten dager før prosjektfristen utløper, sendes det automatisk ut et varselbrev om denne
fristen. Dersom søker ikke ber om sluttutbetaling eller om utvidet prosjektfrist, vil saken bli
avsluttet og restmidler inndratt 60 dager etter at prosjektfristen er utløpt.
3. Ved registrering utbetalingsanmodning, skal prosjekteier legge ved sluttrapport med
regnskap for prosjektet.
4. Prosjekteier kan ikke nytte tilskuddet til finansiering av driftsmidler som følger vanlige
avskrivningsregler med varighet utover prosjektperioden, dersom Fylkesmannen ikke har gitt
særskilt tillatelse til det. Prosjekteier kan ikke nytte tilskuddet til å dekke virksomhetens
ordinære drifts- og administrasjonskostnader.
5. Fylkesmannen kan utbetale inntil 75 % av tilskuddet underveis i prosjektperioden. Det må
da foreligge forespørsel om delutbetaling. Med bakgrunn i framdriftsplan fra prosjektet, kan
Fylkesmannen unntaksvis utbetale a konto beløp tilsvarende forventede utgifter.
Fylkesmannen vil holde tilbake 25 % av tilskuddet til Fylkesmannen har godkjent regnskap og
sluttrapport, jf. pkt. 4 og 11.
6. Dersom kostnadene i prosjektet blir mindre enn budsjettert, vil tilskuddet reduseres.
7. Prosjekteier skal føre regnskapet slik at Fylkesmannen uten videre kan sammenligne det
med kostnadsoverslaget og den finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden.
8. Fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll for å påse
at prosjekteier nytter tilskuddet etter forutsetningene. Ved kontroll plikter tilskuddsmottaker
å gi nødvendig dokumentasjon angående prosjektet.
9. Prosjekteier skal melde forsinkelser eller endringer i prosjekt- eller finansieringsplanen så
snart som mulig via søknadssystem. Begrunnelse og oppdatert plan må samtidig framlegges.
Fylkesmannen skal godkjenne endringen.
10. Dersom prosjekteier avbryter prosjektet eller ikke gjennomfører det etter planen, kan
Fylkesmannen trekke tilbake eller redusere tilskuddet til å omfatte deler av prosjektet.
Fylkesmannen regner prosjektet som avbrutt om ikke prosjekteier har gjennomført prosjektet
etter intensjonen senest 3 måneder etter fastsatt sluttdato. Ved avbrutt prosjekt kan
Fylkesmannen vurdere om Fylkesmannen likevel skal utbetale tilskudd tilsvarende utført
aktivitet.
11. Fylkesmannen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt, dersom prosjekteier ikke nytter
tilskuddet i samsvar med forutsetningene.

