HAKUOHJE
Kestävä kalastus
Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus
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Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, artiklat 28 ja 44.3
Tavoite
Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen
perustuvan kalastuksen edistäminen.
Tukea voidaan myöntää mm. seuraaviin toimiin
 tutkimuslaitoksen, yliopiston, oppilaitoksen ja kalastajan tai kalastajajärjestöjen välisten verkostojen, kumppanuuksien tai yhteenliittymien perustamiseen
 verkostojen tai yhteenliittymien puitteissa toteutettuihin toimiin, joita voivat olla tiedonhankinta ja hallintotoimet, tutkimukset, pilottihankkeet, tietämyksen ja
tutkimustulosten levitys, seminaarit sekä parhaiden
käytäntöjen levittäminen
Tukea voivat saada
Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella, tai oikeustoimikelpoinen luonnollinen
henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella.
Tuen myöntämiseen vaikuttavat valintaperusteet (vähimmäispistemäärä 40)
 hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista (pisteet 25)
 hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien
tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja
kaupallistamiseksi (pisteet 25)
 hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä (pisteet 25)
 hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä (pisteet 15).
 hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin
osallistumista (pisteet 10)
 hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteutumista (pisteet 10)
Monivuotisten innovaatio-ohjelmien valinnassa sovelletaan lisäksi lisävalintaperusteita.
Tuen määrä
Tukea myönnetään vain määräaikaisen haun tai innovaatio-ohjelmien puitteissa, jolloin ratkaistaan tukitaso. Tuki
on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella. Jos tuen
lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1000 euroa, tukea ei myönnetä.

Tukea ei myönnetä mm.
 hakijalle, joka on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai
EMKR:n osalta
 hakijalle, jolla on EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuva maksamaton takaisinperintäpäätös
Tuen hakeminen
Tukea
haetaan
(https://hyrra.mavi.fi).

sähköisesti

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.
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

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.

