EUROOPAN MERIJA KALATALOUSRAHASTON (EMKR)
tuki

Mahdollisuuksia

PIENIMUOTOISTA RANNIKKOKALASTUSTA
HARJOITTAVILLE KALASTAJILLE

Meri- ja kalastusasiat

EMKR tukee pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavia
kalastajia heidän koko ammattiuransa ajan. Se tukee myös
kalastajayhteisöjen kehittämistä.
Se voi auttaa kouluttamaan kalastajia tai heidän kumppaneitaan
tai palkkaamaan harjoittelijan.
Se voi myös auttaa kalastajia ostamaan ensimmäisen uuden
kalastusaluksen, uusia kalastusvälineitä, uuden moottorin tai
laitteita kalastusalukseen.

KALASTUSALUKSEEN JA -VÄLINEISIIN
SIJOITTAMINEN
Osta ensimmäinen kalastusaluksesi
Saat jopa 25 % käytetyn kalastusaluksen
ostohinnasta takaisin (mutta enintään
75 000 euroa), jos
• olet alle 40-vuotias,

Se voi myös auttaa kalastajia parantamaan kalastusmenetelmiä,
antamaan saaliille lisäarvoa tai monipuolistamaan taloudellista
toimintaa.

• sinulla on yli viiden vuoden kokemus kalastamisesta,

Jos käytät kalastusalusta, joka on enintään 12 metriä pitkä
ja jossa ei ole hinattavaa pyydystä, voit tietyin edellytyksin
hyötyä suuremmasta julkisesta tuesta etuuskohtelun pohjalta:
enintään 30 prosenttiyksikköä enemmän tukea useimmissa
tapauksissa ja enintään 35 prosenttiyksikköä enemmän tukea
EU:n syrjäisimmillä alueilla ja kaukaisimmilla Kreikan tai
Kroatian saarilla.

• aluksesi on alle 24 metriä pitkä.

Tämä esite sisältää kaikki EMKR:n tarjoamat vaihtoehdot.
Koska kyseiset toimenpiteet rahoitetaan EU:n ja jäsenvaltioiden
yhteistoimin, on kuitenkin jäsenvaltioiden päätettävissä, mitä
näistä vaihtoehdoista tarjotaan. Lisätietoja voit tiedustella
omassa maassasi EMKR:n hallinnoinnista vastaavalta
viranomaiselta.
Karmenu VELLA,
Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava EU-komissaari

• aluksesi on 5–30 vuotta vanha,
Vaihda moottorisi (pää- tai apumoottori)
Saat jopa 30 % uuden moottorin arvosta takaisin
ilman, että joudut tinkimään sen tehosta.
Sijoita uusiin kalastusvälineisiin tai
kalastusaluksen laitteisiin
Saat jopa 80 % sijoituksen hinnasta takaisin, kun
sijoitat
• p arantaaksesi valikoivuutta, suojellaksesi luonnon monimuotoisuutta, minimoidaksesi tahattomia saaliita,
• suojellaksesi saalistasi pedoilta,
• e distääksesi energiatehokkuutta tai jopa 90 % takaisin
hallintavälineistä.
Lisää saaliisi arvoa sijoittamalla välineisiin
Saat jopa 80 % sijoituksen arvosta takaisin, jos pyrit
parantamaan sillä pyydystettyjen kalojen laatua sekä
lisäarvoa ja jos
•
teet sen käsittelemällä saaliin tai markkinoimalla
sitä itse,
• käytät valikoivia pyydyksiä ja
• o let harjoittanut kalastustoimintaa aktiivisesti 60 päivän
ajan kahden edellisen vuoden aikana.

Sijoita ja monipuolista toimintaasi
Saat jopa 50 % lisätulojen talousarviosta takaisin
(mutta enintään 75 000 euroa).
HENKILÖSTÖVOIMAVAROIHIN SIJOITTAMINEN
Sijoita terveyteen ja turvallisuuteen
aluksella

• olet harjoittanut aluksellasi kalastustoimintaa aktiivisesti vähintään 120 päivänä kahden edeltävän vuoden aikana.
Kalastustoiminnan pysyvä lopettaminen
Saat korvausta kalastusaluksen romuttamisesta (vain
vuoden 2017 loppuun asti), jos
• lopetat kalastuksen ainakin kahdeksi vuodeksi

Saat jopa 80 % sijoituskuluista takaisin.

• markkinalohkollasi on ylikapasiteettia, ja

Palkkaa työttömiä nuoria
pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavalle
aluksellesi

•
harjoitit kalastustoimintaa aktiivisesti
aluksellasi vähintään 90 päivänä kahden
edeltävän vuoden aikana.

Saat jopa 40 000 euroa kahden vuoden aikana harjoittelijan palkan ja kulujen kattamiseen, jos

Paikalliset kalatalouden toimintaryhmät

• aluksen omistaja on yli 50-vuotias, ja
• harjoittelija on alle 30-vuotias.
Kouluta itseäsi, puolisoasi tai elinkumppaniasi
Saat tukea osallistuaksesi

Hyödyt kalastus- ja vesiviljelyalueesi toimintaryhmien
tuesta, jos sellaisia on, siten, että
• lisäät saaliisi arvoa (saaliin käsittelyllä, markkinoinnilla, suoramyynnillä jne.),

• koulutukseen tai elinikäiseen oppimiseen

• monipuolistat tulonlähteesi (kalastusmatkailu, vesiviljely, ravintolatoiminta, rannikkoturismi jne.) tai

• verkostoitumiseen tai kokemusten vaihtoon.

• suojelet alueesi meriympäristöä tai kulttuuriperintöä.

KALASTUKSEN SUOJELUUN SIJOITTAMINEN

YHTEISHANKKEISTA HYÖTYMINEN

Korvausta kestävästä kalastuksesta
Saat korvausta, jos osallistut merialueiden ja ekosysteemien suojelutoimenpiteisiin
• keräämällä merien roskia, haamuverkkoja, yms.
• suojelemalla suojavyöhykkeitä hinattavilta pyydyksiltä
• hoitamalla tai palauttamalla suojelualueita.
Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen
Saat korvausta jopa kuudelta kuukaudelta, jos
• keskeytät kaiken kalastustoimintasi luonnonvarojen
suojelun vuoksi,

Hyödyt yhteishankkeista, joita tieteelliset, tekniset tai
taloudelliset elimet tai paikalliset kalatalouden toimintaryhmät ovat toteuttaneet.
Innovointi
Hyödyt yhteishankkeista, joita tieteelliset, tekniset tai taloudelliset elimet ovat
toteuttaneet kalastukseen, käsittelyyn tai
markkinointiin liittyen ja joiden avulla parannat tuotteitasi tai välineitäsi uusilla tai parannetuilla prosessien, tekniikkojen, hallinnon tai organisaation
järjestelmillä.

Neuvontapalvelut

LISÄTIETOJA

Saat neuvoja ja neuvontapalveluita parantaaksesi kalastustoimintasi kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta voit
esimerkiksi

Kaikki edellä mainitut toimet eivät ole saatavilla
kaikissa jäsenvaltioissa ja EMKR:n toteuttamisehdot
vaihtelevat maittain (ja jopa alueittain samassa
maassa).

• kehittää markkinointi- ja liiketoimintastrategioita,
• suorittaa toteutettavuustutkimuksia,
• saada ammatillisia neuvoja siitä, kuinka voit hakea
EMKR:n tukea.
Tutkijoiden ja kalastajien välinen yhteistyö
Saat tukea yhteistyöhön tieteellisten tai
teknisten asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi kalastustietojen keruuseen, uusien
välineiden tai poisheittämisen vähentämisstrategioiden testaamiseen, meriekosysteemien suojeluun, kalavarojen hallintaan jne.
Epäsuotuisia sääoloja varten perustetut
keskinäiset rahastot
Saat tukea vakuutuksen ottamiseen keskinäisistä rahastoista, jotta voit saada korvauksia seuraavissa tapauksissa:
• epäsuotuisat sääolot (myrskyt)
• ympäristövahingot (leväkukinnat).
SISÄVESIKALASTUS
Kaikki edellä mainitut tukimuodot ovat saatavilla pienimuotoista kalastusta harjoittaville kalastajille, jotka
toimivat sisävesillä (talvikalastus mukaan luettuna),
lukuun ottamatta väliaikaista ja pysyvää kalastuksen
lopettamista.
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Lisätietoja siitä, milloin ja mitä tukimuotoja voit hakea,
saat oman maasi EMKR:n hallintoviranomaiselta:
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/
body/national_authorities.pdf

