HAKUOHJE
Kestävä kalastus
Jätteiden kerääminen merestä
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 artikla 40.1.a
Tavoite
Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen
perustuvan kalastuksen edistäminen.
Tukea voidaan myöntää mm. seuraaviin toimiin
 kalastajien suorittamaan jätteiden keräämiseen merestä
esimerkiksi kadonneiden pyydysten ja meressä olevien
roskien keräämiseen
Tukea voivat saada
Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella tai oikeustoimikelpoinen luonnollinen
henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella.
Tuen määrä
Tuki on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella.
Tuen määrä voi olla enintään 100 % kokonaiskustannuksista. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin
1 000 euroa, tukea ei myönnetä.
Tukea ei myönnetä mm.
 hakijalle, joka on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai
EMKR:n osalta tai jolla on em. rahastoihin kohdistuva
maksamaton takaisinperintäpäätös
Tuen hakeminen
Tukea
haetaan
(https://hyrra.mavi.fi).

sähköisesti

Tuen hakeminen maksuun
Tuki haetaan maksuun sähköisesti verkkopalvelussa
(https://hyrra.mavi.fi).
Mikäli sähköinen asioiminen ei ole mahdollista, maksua
voi hakea maksuhakemuslomakkeella.
Viimeinen maksuerä maksetaan sen jälkeen, kun hanke on
toteutettu hyväksyttävästi. Ennen viimeistä maksuerää
voidaan maksaa pääsääntöisesti enintään 80 % tuen kokonaismäärästä.
Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos
 tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät
ole täyttyneet
 tuensaaja on antanut virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen
 tuensaaja on luovuttanut tuetun investoinnin kohteen
ilman ELY-keskuksen lupaa ennen tukipäätöksessä
asetetun määräajan päättymistä
 tuensaaja on kieltäytynyt avustamasta tuen tarkastuksessa
 EU-lainsäädäntö sitä edellyttää

verkkopalvelussa

Tukihakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Hakemus on allekirjoitettava ja
toimitettava ELY-keskukselle.
Hakemukseen on liitettävä tuen myöntämisen kannalta
välttämättömät asiakirjat ja selvitykset sekä tuettavaa
toimenpidettä koskeva hankesuunnitelma. Hakijan on
osoitettava kustannusten kohtuullisuus.
Tukea haetaan määräaikaisessa hakumenettelyssä.

Väärän tiedon antaminen tuesta päättävälle viranomaiselle tuen saamiseen, määrään tai ehtoihin vaikuttamiseksi tai tukeen
vaikuttavan tiedon salaaminen taloudellisen hyödyn saamiseksi on säädetty rangaistavaksi rikoslain 29 luvun 5–8 §:ssä.
Tämä ohje on laadittu tiedottamistarkoituksessa ja se kuvaa tukea koskevia edellytyksiä ja sääntöjä pääpiirteissään. Hakuohjetta
ei ole tarkoitettu sitovaksi asiakirjaksi, johon voisi vedota oikeudellisissa menettelyissä.

