ANVISNING: UNDERSTÖD FRÅN FISKEVÅRDSAVGIFTER FÖR REGIONALA PROJEKT
SOM SKA FRÄMJA FISKERI
Fiskerimyndigheten vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) i Egentliga Finland,
Norra Savolax och Lappland beviljar understöd för utvecklings-, försöks-, utbildnings-, utredningsoch upplysningsprojekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett
hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning. Projekten
kan också genomföras inom verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral.
Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamheten
huvudsakligen äger rum.
Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga.
De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2020
-

planering av hållbar användning och skötsel av fiskeriområden (bl.a. planerna för nyttjande
och vård av fiskeriområdena)

-

främjande av intresset för fritidsfiske

-

fiskeövervakningen.

När stödet prövas beaktas projektets effekter, omfattning, innovativitet och lönsamhet samt
målgruppen för verksamheten.
Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det disponibla medel jord- och
skogsbruksministeriet angivit. Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för det
disponibla medel jord- och skogsbruksministeriet angivit. De anslag som beviljas består av
fiskevårdsavgifter som fiskarna betalar. På understöd tillämpas lagen om fiske (379/2015) och
statsunderstödslagen (688/2001)
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan reservera en del av anslaget och dela ut det senare.
Ansökningar som inkommer efter tidsfristen kan övervägas för att finansieras tilldelning om
anslagssituationen så tillåter.
ALLMÄNT OM ANSÖKAN AV STÖD, BEVILJANDE AV STÖD OCH UTBETALNING AV UNDERSTÖD
Understödsansökan ska lämnas i princip in till NTM-centralen före inledandet av de åtgärder för vilka
understöd ansöks. Av mycket övervägande skäl kan NTM- centralen besluta att bevilja stöd för
väsentliga kostnader som uppkommit innan ansökan.
Anvisningar om ansökan och ansökningsblanketter för prövningsbaserade statsunderstöd finns att
få på NTM-centralens nätsidor (www.ely-keskus.fi/sv > Servicen > Finansiering och understöd Fiskerihushållning). Blanketten för anvisning- och ansökan för utbetalning finns att få på nätsidan
www.keha-keskus.fi (https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/).
Det rekommenderas att i första hand lämna in ansökan via regionförvaltningens e-tjänst. genom att
lämna in ansökan via tjänsten påskyndas och underlättas behandlingen av ärendet. Om det inte är
möjligt och använda sig av e-tjänsten, kan pappersansökan lämnas in a) elektroniskt direkt till
myndighetens registratorskontor, som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett, b) eller
direkt till behörigt registratorskontor. NTM-centralens öppettider och registraturens kontaktuppgifter
hittas på NTM-centralens nätsidor.
Villkoren för erhållande av understöd är att:

ely11y2i

1

-

användningsändamålet är samhälleligt acceptabelt och allmännyttigt

-

understödet är nödvändigt med hänsyn till projektets eller verksamhetens karaktär och
omfattning

-

understödet är nödvändigt med hänsyn till andra offentliga stöd som sökanden fått

-

understödet får inte snedvrida konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Projekten ska vara tidsmässigt begränsade, betjäna ett allmänt intresse och resultaten av projektet
ska vara offentliga. Projekten kan löpa över ett eller flera år. Närings-, trafik- och miljöcentralen
förbinder sig ändå inte till fortsatt finansiering, utan beslut om understöden fattas varje år inom
ramen för ansökan till närings-, trafik- och miljöcentralen och det disponibla anslaget. Understödet
får användas endast för ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet.
Projekten ska genomföras på det sätt som är förmånligast för samhället. De ska vid behov
konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).
Sådana kostnader som kan stödas är skäliga utgifter för löner, arvoden, köptjänster, investeringar,
resor och material. För arbete i samband med projekten får inte betalas högre lön än vad som
annars skulle betalas för motsvarande arbete inom sammanslutningen eller företaget i fråga.
Sammanslutningens normala driftkostnader, avskrivningar och andra kalkylmässiga poster är inte
stödberättigade.
Anslag för främjande av fiskerinäringen får inte användas till avkortning av lån. Vid betalning av
resekostnader och dagtraktamenten ska statens resereglemente för tjänstemän följas.
I regel beviljar närings-, trafik- och miljöcentralen inte understöd för hela beloppet av de totala
kostnaderna för projektet. Annan nödvändig finansiering kan omfatta även medel från kommuner,
företag, andelslag eller fiskeriområden. I besluten om understöd till fiskeriområdena beaktas också
användningen av fiskeområdets verksamhetsanslag. Av denna anledning ska till ansökan om
understöd också fogas fiskeriområdets budget för projektåret eller, om den fortfarande saknas,
senaste budget.
I den egna finansieringen kan också ingå talkoarbete eller naturaprestationer. Som pris på eget
arbete och talkoarbete används 10 euro per arbetstimme med undantag för maskinellt
schaktningsarbete, där de godtagbara kostnaderna är 30 euro per arbetstimme.
Om sökanden är momsskyldig, beviljas understöd inte för mervärdesskattens andel.
Möjlig inkomst som uppkommit med hjälp av statsbidraget ska användas till projektverksamheten för
vilket bidraget beviljas.
Understödet betalas i efterskott i en eller flera poster av de faktiska och godkändakostnaderna.
Undantagsvis, av grundade skäl, får en del av understödet beviljas i förskott. Som regel kan
förskottet vara högst 80% av det totala understödet.
Projektet ska genomföras under den period som nämns i bidragsbeslutet. De godkända kostnaderna
utgörs endast av kostnader som godkänts i beslutet och uppkommer under genomförandetiden och
är betalda av stödtagaren.
ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I UNDERSTÖDSANSÖKAN
Ansökan riktas till NTM-centralen. Ifall ansökan är ny ansökan till ett nytt projekt, är ansökan av
slaget ny ansökan. Ifall det söks ändring till ett tidigare beslut, är ansökan av slaget
ändringsansökan.
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Projekt och åtgärder
På ansökningsblanketten sammanfattas kort de viktigaste målen och åtgärderna i för
vilket
bidraget söks. Dessutom uppmanas att beskriva de uppskattade resultaten av projektet, projektets
effektivitet, omfattning, innovation, målgrupp och möjliga samarbetspartners.
På ansökan märks perioden för genomförandet av projektet (start- och slutdatum). När det gäller
tidsperioden bör noteras att de godkända kostnaderna
utgörs endast av kostnader som
godkänts i beslutet och uppkommer under genomförandetiden (t.ex.. Bindande order) och är
betalda.
Vid behov bifogas till bidragsansökan en för projektet detaljerad projektplan.
Kostnader och finansieringsplan
Om det sökande samfundet är momsskyldigt, blir mervärdesskatten inte sökandens slutliga
kostnad, och understöd beviljas inte för mervärdesskattens andel av kostnaderna. Då meddelas
kostnaden och finansieringen före moms. Om mervärdesskatt förblir en slutlig kostnad för sökande
anges kostnader och finansiering inklusive moms.
Om den sökande har den kompetens som behövs i projektet, så kan i projektets självfinansiering
och totala kostnaden ingå värdet av vederlagsfritt arbete (talkoarbete). Som pris på eget arbete och
talkoarbete används 10 euro per arbetstimme med undantag för maskinellt schaktningsarbete, där
de godtagbara kostnaderna är 30 euro per arbetstimme.
Det är bra att fördela kostnaderna i t.ex. lönekostnader, köpta tjänster, etc., så att stöd beviljaren
kan bedöma lämpligheten. Mängden, kvaliteten och värdet på vederlagsfritt arbete (talkoarbete)
anges i kostnadskalkylen på en separat rad. Vid behov, bifogas till ansökan en detaljerad
kostnadsberäkning och finansieringsplan.
Om det understöd som söks täcker alla kostnader eller största delen av dem, ska i ansökan särskilt
motiveras varför den höga understödsandelen är nödvändig för att målen med projektet ska nås.
Understödet betalas i efterskott till statsunderstödsmottagaren, på basis av de faktiska kostnaderna.
Undantagsvis, av grundade skäl, kan en del av understödet beviljas i förskott.
I finansieringsdelen ska också uppges om samma eller motsvarande projekt har fått stöd tidigare.
Dessutom begärs uppge om huruvida projektet ansökt om andra bidrag som det inte finns beslut än,
och som kan påverka det från NTM-centralen begärda understödet.
För lönekostnader enligt statsunderstödslagens 7 §, kan understöd beviljas endast av synnerligen
vägande skäl, om den sökande har fått bestraffning för användning av olovligt utländsk arbetskraft.
Den sökande begärs att utreda situationen på ansökningsblanketten.
Annat
Den sökande måste ha föreningens/samfundets namnteckningsrätt. Föreningens/samfundets
namnteckningsrätt ska verifieras, om sökanden inte använder ett elektroniskt
ärendehanteringskonto.
Som regel av beviljandet av understöd är att projektet har alla nödvändiga tillstånd (t.ex.
restaureringsprojekt). Vid behov skall de bifogas med ansökan.
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