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TUKIHAKEMUS: KEHITTÄMISAVUSTUS VAJAASTI HYÖDYNNETTYJEN KALOJEN 
KÄYTÖN LISÄÄMISEKSI

Viranomainen täyttää
ELY-keskus

Saapunut Siirretty

1. Hakija 
Hakijan nimi

Yritys- ja yhteisötunnus Hakijan kotipaikka

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön sähköposti Yhteyshenkilön puhelin

Yrityksen päätoimiala

Yrityksen koko (rastita henkilöstö, liikevaihto ja tase)

Henkilöstömäärä: vuosityöyksikkö Vuotuinen liikevaihto Tilikauden taseen loppusumma
≥ 250
< 250
< 50
< 10

> 50 milj. euroa
≤ 50 milj. euroa
≤ 10 milj. euroa
≤ 2 milj. euroa

> 43 miljoonaa euroa
≤ 43 miljoonaa euroa
≤ 10 miljoonaa euroa
≤ 2 miljoonaa euroa

Yrityksen omistajat ja omistussuhteet

Ajanjakso, jolle avustusta haetaan 

IBAN-tilinumero BIC-koodi

2. Hanke
Hankkeen kuvaus. Kuvaa hankkeen sisältö lyhyesti.
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Hankkeen vaikuttavuus. Perustele a) hankkeen odotettu vaikuttavuus vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi ja b) 
hankkeen uutuusarvo.

Hankkeen toteutusaika

3. Rahoitussuunnitelma
Hankkeen rahoitussuunnitelma. Ilmoita hankkeen kokonaiskustannukset, haettavan avustuksen määrä, mahdollisen muun 
julkisen rahoituksen määrä sekä oman rahoituksen määrä euroina. Avustus voi olla yhteensä enintään 50 % hyväksyttävistä 
kustannuksista, kuitenkin enintään 200 000 euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukset

Haettava avustus

Muu julkinen rahoitus 

Oma rahoitus

4. Muu rahoitus
Onko yritys hakenut tai saanut julkista rahoitusta covid-19-epidemian aiheuttamiin vaikeuksiin? Jos on, esitä erittely haetusta tai 
saadusta rahoituksesta (myöntäjä, tukimuoto, määrä, maksupäivä).

Onko tätä hanketta varten haettu tai saatu muuta julkista rahoitusta? Jos on, esitä erittely haetusta tai saadusta rahoituksesta 
(myöntäjä, tukimuoto, määrä, maksupäivä).

5. Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

Hakija sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tukipäätökseen 
otettavia ehtoja ja rajoituksia. 
Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu 
toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset. 
Hakija vakuuttaa, että avustusta ei käytetä de minimis -säännöksen vastaisesti ((EU) N:o 717/2014 –asetuksen 1 artiklan 1 
kohta).  
Tukipäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta 
ja julkisilta rahoittajilta (esim. Finnvera). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien 
salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä hakemuksessa mainittuihin 
muihin tuen myöntäjiin hankkiakseen hakijaan ja tähän hankkeeseen liittyviä tietoja. 
Hakija suostuu siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä niiden 
valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista sekä tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten 
saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona. 
Hakija suostuu siihen, että seuraavat tiedot rahoitettavasta hankkeesta julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: 
tuensaajan nimi, yritystyyppi, alue, yrityksen toimiala, tuen määrä, myöntämispäivä ja tuen tarkoitus.  
Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta 
allekirjoittamaan hakemuksen.
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Pakolliset liitteet  
 ■ Hankesuunnitelma tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen 

kalojen käytön lisäämiseksi, ml. hankkeen rahoitussuunnitelma  
 ■ Jos hakija on yritys (Oy, Ay, Ky, osuuskunta): Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja 

tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus) 
 ■ Jos hakija on yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä): Kirjanpitolain mukaisesti laaditut 

tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta  
Tarvittaessa  

 ■ Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa)
  
Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.

Liitteet
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Hakija sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tukipäätökseen otettavia ehtoja ja rajoituksia.
Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset.
Hakija vakuuttaa, että avustusta ei käytetä de minimis -säännöksen vastaisesti ((EU) N:o 717/2014 –asetuksen 1 artiklan 1 kohta). 
Tukipäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja julkisilta rahoittajilta (esim. Finnvera). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä hakemuksessa mainittuihin muihin tuen myöntäjiin hankkiakseen hakijaan ja tähän hankkeeseen liittyviä tietoja.
Hakija suostuu siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä niiden valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista sekä tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona.
Hakija suostuu siihen, että seuraavat tiedot rahoitettavasta hankkeesta julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: tuensaajan nimi, yritystyyppi, alue, yrityksen toimiala, tuen määrä, myöntämispäivä ja tuen tarkoitus. 
Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta allekirjoittamaan hakemuksen.
Hakija sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tukipäätökseen otettavia ehtoja ja rajoituksia.Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset.Hakija vakuuttaa, että avustusta ei käytetä de minimis -säännöksen vastaisesti ((EU) N:o 717/2014 –asetuksen 1 artiklan 1 kohta). Tukipäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja julkisilta rahoittajilta (esim. Finnvera). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä hakemuksessa mainittuihin muihin tuen myöntäjiin hankkiakseen hakijaan ja tähän hankkeeseen liittyviä tietoja.Hakija suostuu siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä niiden valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista sekä tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona.Hakija suostuu siihen, että seuraavat tiedot rahoitettavasta hankkeesta julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: tuensaajan nimi, yritystyyppi, alue, yrityksen toimiala, tuen määrä, myöntämispäivä ja tuen tarkoitus. Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta allekirjoittamaan hakemuksen.
Hakija sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tukipäätökseen otettavia ehtoja ja rajoituksia.Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset.Hakija vakuuttaa, että avustusta ei käytetä de minimis -säännöksen vastaisesti ((EU) N:o 717/2014 –asetuksen 1 artiklan 1 kohta). Tukipäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja julkisilta rahoittajilta (esim. Finnvera). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä hakemuksessa mainittuihin muihin tuen myöntäjiin hankkiakseen hakijaan ja tähän hankkeeseen liittyviä tietoja.Hakija suostuu siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä niiden valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista sekä tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona.Hakija suostuu siihen, että seuraavat tiedot rahoitettavasta hankkeesta julkaistaan maa- ja metsätalousministeriön sivuilla: tuensaajan nimi, yritystyyppi, alue, yrityksen toimiala, tuen määrä, myöntämispäivä ja tuen tarkoitus. Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta allekirjoittamaan hakemuksen.
Pakolliset liitteet 
Hankesuunnitelma tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi, ml. hankkeen rahoitussuunnitelma Jos hakija on yritys (Oy, Ay, Ky, osuuskunta): Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus)Jos hakija on yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä): Kirjanpitolain mukaisesti laaditut tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta Tarvittaessa 
Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa) 
Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.
Pakolliset liitteet Hankesuunnitelma tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi, ml. hankkeen rahoitussuunnitelma Jos hakija on yritys (Oy, Ay, Ky, osuuskunta): Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus)Jos hakija on yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä): Kirjanpitolain mukaisesti laaditut tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta Tarvittaessa Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa) Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.
Pakolliset liitteet Hankesuunnitelma tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi, ml. hankkeen rahoitussuunnitelma Jos hakija on yritys (Oy, Ay, Ky, osuuskunta): Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus)Jos hakija on yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä): Kirjanpitolain mukaisesti laaditut tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta Tarvittaessa Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa) Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.
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