
 
 

ely211ae2i_sv 07/2021 

 
 

1 

ANSÖKNINGSANVISNING: TILLFÄLLIGT STÖD TILL FISKERIFÖRETAG FÖR ATT LINDRA 
DE EKONOMISKA SVÅRIGHETER SOM CORONAVIRUSEPIDEMIN ORSAKAR - 
PRIMÄRPRODUKTIONSFÖRETAG INOM FISKERINÄRINGEN 

SYFTET MED STÖDET  

Stöd kan sökas av fiskeriföretag vars ekonomiska situation har försämrats betydligt på grund av 
coronavirusepidemin efter den 31 december 2019.  Syftet med stödet är att trygga fortsatt 
företagsverksamhet under de betydande marknads- och produktionsstörningar som följer av 
epidemin.   

Stöd kan beviljas kommersiella fiskare i grupp I i Fastlandsfinland och kommersiella fiskare i 
huvudsyssla på Åland. Vidare kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling och -förädling samt 
parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft 
förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före Corona krisen.  

Understödssystemet är tillfälligt. Understöden ska beviljas senast den 31 December 2021 . Ansökan 
om understöd ska göras senast den 30 november 2021.   

Denna anvisning gäller primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen. För företag inom fiskförädling 
samt detaljhandel och partihandel med fisk finn en skild anvisning. 

ANSÖKAN OM STÖD OCH GODTAGBARA KOSTNADER  

Stödansökan lämnas in enligt företagets hemort till NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, 
Norra Savolax eller i Lappland. NTM-centralen bedömer storleken på stödet enligt behovet av 
ekonomisk anpassning. Utvecklings- och förvaltningscentret svarar för utbetalningen av stödet.   

Stödet betalas ut i förskott i en enda post. Stöd kan beviljas för en tidsperiod på högst sex månader 
som har börjat tidigast den 19 mars 2020.   

Stödet kan uppgå till högst 70 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-
centralen bedömer. Stödets storlek kan variera mellan 2 000 och 120 000 euro. Vid bedömningen av 
stödets storlek beaktas företagets övriga stöd för hanteringen av konsekvenserna av 
coronavirusepidemin.   

Understöd kan i regel sökas endast en gång. Av grundad anledning kan understöd dock sökas på 
nytt, men de sammanlagda understöden får inte överstiga den maximala stödtiden på sex månader 
eller den övre gränsen på 120 000 euro.  

Villkoren för understödet förändrades när ändringarna i statsrådets förordning om understöd trädde i 
kraft den 5.10.2020, 31.12.2020 och 1.7.2021. Om ett företag har ansökt om bidrag enligt tidigare 
villkor och fått ett beslut, kan det lämna in en ny ansökan. Eventuellt tidigare beviljat understöd 
beaktas vid prövningen av det nya understödet. På ansökningar som är anhängiga när ändringen 
träder i kraft tillämpas de ursprungliga understödsvillkoren. Om företaget har en ansökan anhängig 
när villkoren för understödet ändras och vill ansöka om understöd enligt de nya villkoren, ska 
företaget göra en ny ansökan. 

Stöd kan beviljas för utgifter som är nödvändiga för fortsatt företagsverksamhet.  

 Godtagbara kostnader är   

1) utgifter för anskaffning av externa tjänster och sakkunnigtjänster   

2) löner och personalutgifter   

3) hyres- och fastighetskostnader    
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4) andra utgifter som bedöms som nödvändiga för att trygga fortsatt företagsverksamhet  

Förutsättningarna för privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan utgöra en grund för beviljande av 
understöd om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare.  Företagare 
har fått temporär rätt till FPA:s arbetsmarknadsstöd 
(https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsformaner-foretagare) är det primära alternativet för att 
trygga försörjning för näringsidkare och privatföretagare. Understöd kan sökas om företagaren inte 
har rätt till FPA:s stöd. Vid bedömningen beaktas då näringsidkarens meddelande till 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om arbetsinkomsternas storlek samt hur kraftigt företagaren 
inskränker sin verksamhet.  

Med understödet kan inte stödjas investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras genom 
Europeiska havs - och fiskerifondens operativa program för Finland.  

Stöd får inte användas för de ändamål som anges i artikel 1 a–k i kommissionens förordning (EU) nr 
717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse.  

Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över 
hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs 
på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.   

IFYLLANDE AV ANSÖKAN  

Fyll i alla punkter på ansökningsblanketten:   

1. Sökandens namn  

2. FO-nummer  

3. Sökandens hemort: ange företagets hemort.  

4. Utdelningsadress  

5. Postnummer och -kontor  

6. Kontaktpersonens namn  

7. Kontaktpersonens e-post   

8. Kontaktpersonens telefonnummer  

9. Företagets bransch: kryssa företagets huvudsakliga bransch.  

10. Företagets storlek: kryssa för antalet anställda, omsättningen och balansräkningen för 2019.   

11. Företagets ägare och ägarförhållanden  

12. Den tidsperiod för vilken stöd söks. Stöd kan beviljas för en tidsperiod på högst sex 
månader som har börjat tidigast den 19 mars 2020.   

13. IBAN-kontonummer och BIC-kod  

14. Företagets redogörelse för den ekonomiska situationen inom fiskerisektorn före epidemin: 
Fyll i de begärda uppgifterna i enlighet med situationen 2019.  

15. Utredning om försämringen av företagets ekonomiska ställning samt plan för stabilisering av 
ekonomin och den finansiering som den kräver. Beskriv kort hur koronavirusepidemin har 
påverkat ditt företagsekonomiska situation och presentera en kortfattad plan för hur 

https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsformaner-foretagare
https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsformaner-foretagare
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014R0717#d1e379-45-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014R0717#d1e379-45-1
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situationen kan stabiliseras med hjälp av det understöd som beviljas. Lämna också en 
uppskattning av företagets förutsättningar för affärsverksamhet 2021.   

16. En utredning över de kostnadsslag som skall sökas. Ange de belopp som söks och skälen 
till att de är avsedda för varje kostnadsslag. Ange alla nödvändiga kostnader för vilka du 
ansöker om bidrag. NTM-centralen uppskattar understödets storlek, som kan uppgå till 
högst 70 procent av dessa kostnader, dock högst 120 000 euro. Fyll också i en precisering 
av vad andra nödvändiga utgifter är under rubriken "Övriga utgifter som anses nödvändiga 
för att trygga fortsatt företagsverksamhet  

17. Uppgifter om annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för att mildra 
konsekvenserna av coronavirusepidemin. Specificera från vilken annan plats stödet har 
sökts och eventuellt redan erhållits (den instans som beviljar stödet och det ansökta 
och/eller erhållna understödsbeloppet).   

18. Underskrift  

BILAGOR:   

Företag (Ab, Öb, Kb, andelslag):  

− Bokslutsuppgifter för de två föregående räkenskapsperioderna (resultaträkning, 
balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse)  

− Bilagor som visar att företagets ekonomiska situation försämrats: Företagets bokföring i 
början av 2020 Privat näringsutövare  

− Bokslutsuppgifter enligt bokföringslagen för de två föregående räkenskapsperioderna eller 
blankett 5 till skattedeklaration för de två föregående räkenskapsperioderna   

− Bilagor som visar att företagets ekonomiska situation försämrats: Företagets bokföring i 
början av 2020 eller någon annan motsvarande utredning 

Vid behov 

− Uppgifter om konkurrensutsättning av projektets upphandlingar om det inom projektet köps 
externa tjänster för över 2 500 euro 


