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ANSÖKNINGSANVISNING
Etableringsstöd för unga fiskare
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 31, artikel 44.2
Stöd kan beviljas för
Unga fiskares etablering när det gäller det första förvärvet
av ett fiskefartyg.
Vem kan få stöd
 Fysiska personer med rättshandlingsförmåga som är
permanent bosatta i det operativa programmets tilllämpningsområde.
 Stöd kan beviljas kommersiella fiskare om den genomsnittliga omsättningen av försäljningen av den egenfångade fisken eller av bearbetade produkter av sådan
fisk överstiger 10 000 euro under de tre räkenskapsperioder som omedelbart föregår beviljandet av stödet.
 En stödmottagare som inte uppfyller kravet på affärsomsättning ska lämna en genomförbar utvecklingsplan
för hur kravet uppfylls inom tre år från utbetalningen
av stödet.

Hur söker man stödet?
Stöd
söks
elektroniskt
med
Katso-koden
på
https://hyrra.mavi.fi. Privata näringsidkare (firma) identifierar sig som ansvarsperson, vilket sker med personnummer. När det gäller juridiska personer, ska den person som
har underteckningsrätt i den ansökande organisationen,
identifiera sig som ansvarsperson med personnummer (ett
intyg över underteckningsrätten ska åtfölja ansökan). Varje
fält i den elektroniska blanketten ska fyllas i.
Stöd kan också sökas skriftligt med det operativa programmets ansökningsblankett hos den NTM-central som
ligger på den orten där projektet genomförs. Den skriftliga
ansökan ska åtföljas av alla de dokument och utredningar
som nämns i ansökningsblanketten. Bedömningsblanketten
som fogas till ansökan ska fyllas i fullständigt.
Ansökningstiden är kontinuerlig.

Stödvillkor
 Sökanden har inte brutit mot reglerna för EU:s gemensamma fiskepolitik.
 Sökanden har inte gjort sig skyldig till bedrägeri i
förhållande till EFF eller EHFF eller har inte ett beslut
om obetalt återkrav riktat till dessa fonder.
 Med begreppet ung fiskare avses en fysisk person som
för första gången vill förvärva ett fiskefartyg.
 Sökanden är under 40 år gammal då ansökan lämnas
in.
 Sökanden har arbetat minst fem år som fiskare eller har
fått motsvarande yrkesutbildning.
 Stöd beviljas inte för byggande eller köp av ett nytt
fiskefartyg.
Kriterier som påverkar stödet (minst 40 poäng)
 Sökanden är under 40 år gammal (20 poäng).
 Sökanden har en tillräcklig bevisad yrkeskompetens:
utbildning eller arbetshistoria (20 poäng).
 Projektet gäller småskaligt kustfiske eller insjöfiske
(10 poäng).
Hur stort kan stödet vara
Stödet får inte överstiga 25 procent av anskaffningskostnaden för fiskefartyget och får inte överstiga 75 000 euro
per ung fiskare. Stöd beviljas inte om stödets slutliga belopp blir mindre än 1 000 euro.

Ansökan om utbetalning av stöd
Ansökan om utbetalning upprättas elektroniskt på
https://hyrra.mavi.fi. Om det inte är möjligt att lämna in
ansökan på elektronisk väg, kan ansökan om utbetalning
göras på det operativa programmets blankett för utbetalning av stöd som lämnas in till UF-centret.
Hela stödet eller en del av stödet kan återkrävas om
 förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av
stödet inte har uppfyllts
 fiskaren inte uppfyllt kravet på affärsomsättning på 10
000 euro inom tre år
 stödmottagaren har lämnat sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beviljandet eller utbetalningen av stödet
 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
 EU-lagstiftningen kräver det
Ytterligare uppgifter
Blanketter och ytterligare information finns att få i NTMcentralerna och på
www.merijakalatalous.fi.

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 att för att få ekonomisk vinning hemlighålla en uppgift som påverkar stödet.
Denna anvisning, som har utarbetats i informationssyfte, beskriver de huvudsakliga villkoren och reglerna för stöd. Anvisningen
är inget bindande dokument som man i ett rättsligt förfarande kan hänvisa till.

