24 maj 2017

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN
Motorbyte på fiskefartyg
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 artikel 41.2; artikel 44.1.d
Stöd kan beviljas för
att byta ut eller modernisera huvud- eller hjälpmotorn

stödets slutliga belopp blir mindre än 1000 euro beviljas det
inte.

Vem kan beviljas stöd
 En fysisk person med rättshandlingsförmåga som har
stadigvarande hemvist på området där handlingsplanen
tillämpas.
 En juridisk person som har sitt verksamhetsställe på området där handlingsplanen tillämpas.
 Stöd kan beviljas en kommersiell fiskare vars egen fångst
eller från den egna fångsten förädlade produkter i försäljning genererat 10 000€ eller mer i medeltal i omsättning
under de tre räkenskapsperioder som direkt föregick beviljandet av stödet.
 En stödmottagare som inte uppfyller t.ex. detta krav på
omsättningen ska presentera en genomförbar utvecklingsplan på hur denne ska komma att uppfylla kravet inom tre
år från utbetalningen av stödet.

Hur söker man stödet?
Stödet söks elektroniskt med Katso-ID på nättjänsten
(https://hyrra.mavi.fi). En privat näringsidkare (firma)
identifierar sig som ansvarsperson med sin personbeteckning.
Som ansvarsperson för en juridisk person identifieras med
personbeteckning den som har namnteckningsrätt i samfundet
som ansöker om stöd (intyg över detta ska bifogas i ansökan).

Förutsättningar för stödet
 På fartyg som är mindre än 12 meter kan den nya motorns
effekt (kW) vara högst densamma som på motorn som
blir utbytt, fartyg som är större berörs av ett minskningskrav vad gäller effekten.
 På havsområdet får motorn som byts ut inte överlåtas
vidare utan NTM-centralens tillstånd. NTM-centralen ska
ges möjlighet att granska motorn som byts ut innan bytet
sker.
 Den som söker stödet har inte brutit mot EU:s gemensamma regler för fiskepolitik.
 Den som söker stödet har inte gjort sig skyldig till bedrägeri gentemot EFF eller EHFF och har inte heller ett verkställbart beslut om återkrav och skulden obetald.
 Stödet beviljas enbart ägare av fiskefartyg och endast en
gång under programperioden för samma typ av investeringar på samma fiskefartyg.

Ansökan har ingen tidsfrist.

Kriterier som påverkar stödet (minst 40 poäng)
 Projektet förbättrar fartygets energieffektivitet och lönsamhet (15 poäng)
 Projektet möjliggör användningen av biodrivmedel i
fiskeverksamheten (15 poäng).
 Projektet minskar utsläppen av växthusgaser eller föroreningar (15 poäng).
 Projektet är inriktat på småskaligt kustfiske eller insjöfiske (30 poäng).

Varje fält i den elektroniska blanketten ska fyllas i.
Stödet kan också sökas skriftligen med handlingsplanens
ansökningsblankett som fås från NTM-centralen på orten där
projektet genomförs. I den skriftliga ansökan ska alla utredningar och dokument som krävs i ansökningsblanketten bifogas. Utvärderingsblanketten ska fyllas i helt och bifogas.

Ansökan om utbetalning av stöd
Ansökan om utbetalning av stöd görs elektroniskt på webbplatsen (https://hyrra.mavi.fi). Om det inte är möjligt att sända
ansökan elektroniskt är det också möjligt att söka stödet med
handlingsplanens ansökningsblankett som kan fås vid utvecklings- och förvaltningscentret (KEHA).
Stödet kan återkrävas i sin helhet eller delvis om:
 villkoren för beviljande eller utbetalning av stöd inte har
uppfyllts.
 fiskaren inom tre år inte har uppfyllt kravet gällande omsättningen på 10 000 euro;
 stödmottagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga
uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller
utbetalningen av stöd.
 stödmottagaren utan NTM-centralens tillstånd har överlåtit investeringsobjektet till någon annan innan den tidsfrist
som fastslagits i stödbeslutet har löpt ut.
 stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion av stödet.
 detta förutsätts i EU:s lagstiftning.
För mer information
Blanketter och mera information fås från NTM-centralen och
de finns också på adressen www.merijakalatalous.fi

Hur mycket kan man få i stöd?
Stödet kan vara högst 30 % av den totala kostnaden och dess
storlek kan variera. Stödet är beroende på prövning. Om
Enligt 29 kap. 5-8 § i strafflagen är det straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift om en omständighet som kan påverka möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller för att få ekonomisk vinning hemlighålla en uppgift som påverkar stödet.
Den här anvisningen är gjord i informerande syfte och beskriver i huvuddrag de förutsättningar och regler som gäller för stödet.
Ansökningsanvisningen är inte menad som en bindande instruktion som kan hänvisas till i rättsliga förfaranden.

