
 
 

 

 26.6.2018 

Enligt 29 kap. 5-8 § i strafflagen är det straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift om en om-
ständighet som kan påverka möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller för att få ekonomisk vinning hem-

lighålla 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. 

 

 

ANSÖKNINGSANVISNING 

Hållbart fiske 

Rådgivningstjänster inom fisket 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 27, artikel 44.3 

 
Stöd kan beviljas för bl.a. 

 genomförbarhetsstudier och rådgivningstjänster  

 yrkesmässig och vetenskaplig rådgivning om miljö-

mässig hållbarhet, med inriktning på att begränsa och 

eliminera dessa verksamheters negativa inverkan på 

ekosystemen i haven, på land och i sötvatten 

 yrkesmässig rådgivning om affärs- och saluförings-

strategier.  

 

Vem kan beviljas stöd? 

 Fiskare, yrkesfiskeorganisationer, producentorganisat-

ioner medräknade eller offentligrättsliga organ. 

 De genomförbarhetsstudier, rådgivningstjänster och 

den rådgivning som avses ovan ska tillhandahållas av 

vetenskapliga, akademiska, yrkesrelaterade eller tek-

niska organ eller enheter som tillhandahåller ekono-

misk rådgivning och har nödvändig kompetens. 

 

Stöd beviljas inte för bl.a. 

 sökande som brutit mot reglerna för EU:s gemen-

samma fiskepolitik 

 sökande som har gjort sig skyldig till bedrägeri i för-

hållande till EFF eller EHFF 

 sökande som har ett beslut om obetalt återkrav riktat 

mot EFF- eller EHFF-fonderna. 

 

Kriterier som påverkar stödet (minst 40 poäng): 

 Projektet främjar företagets konkurrenskraft eller för-

bättrar lönsamheten (40 poäng).  

 Projektet bidrar till nya affärsmöjligheter eller salufö-

ringsstrategier (40 poäng). 

 Projektet begränsar fiskeverksamhetens negativa in-

verkan på ekosystemen (40 poäng).  

 

Hur stort kan stödet vara? 

 I fiskarnas egna projekt är stödet begränsat till högst 

50 procent av totalkostnaderna. I projekt inom små-

skaligt kust- och inlandsfisket kan stödet uppgå till 

högst 60 procent av totalkostnaderna.  

 Stödet är beroende på prövning och storleken av stö-

det kan variera. Stöd beviljas inte om stödets slutliga 

belopp blir mindre än 1 000 euro. 

 

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 ansö-

kande organisationen, identifiera sig som ansvarsper-

son med personnummer (ett intyg över underteck-

ningsrätten ska åtfölja ansökan). Alla fält i den 

elektroniska ansökan ska fyllas i. 

 Stöd kan också sökas skriftligt med det operativa 

programmets ansökningsblankett hos den NTM-

central som ligger på den orten där projektet genom-

förs. Ansökan ska åtföljas av alla de dokument och ut-

redningar som nämns i ansökningsblanketten. Be-

dömningsblanketten ska fyllas i fullständigt.  

 Tiden för ansökan om stöd för fiskarnas egna projekt 

är kontinuerlig. Övrigt söks stödet enligt ett tidsbe-

stämt ansökningsförfarande. 

 

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 utbe-

talning 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 att bevilja eller betala ut stödet 

inte har uppfyllts 

 fiskaren inom tre år inte har uppfyllt kravet gällande 

omsättningen på 10 000 euro 

 stödmottagaren har gett sådana felaktiga eller bristfäl-

liga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljan-

det 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 

 EU-lagstiftningen kräver det.  

 

Ytterligare uppgifter: 

 Blanketter och ytterligare information finns att få i 

NTM-centralerna och på www.merijakalatalous.fi.  

https://hyrra.mavi.fi/
http://www.merijakalatalous.fi/

