
 
 

 

 23.4.2020 

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 för att få ekonomisk vinning hemlighålla en uppgift som påverkar stö-

det. 

Denna anvisning, som har utarbetats i informationssyfte, beskriver de huvudsakliga villkoren och reglerna för stöd. Anvisningen är inget bin-
dande dokument som man i ett rättsligt förfarande kan hänvisa till. 

 

ANSÖKNINGSANVISNING 

Hållbart vattenbruk 

Främjande av humankapital och nätverksbyggande 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 50 

(Allmänna villkor för vattenbruksstöd artikel 46) 

 
Stöd kan beviljas för bl.a.  

 yrkesutbildning, livslångt lärande, spridning av veten-

skaplig och teknisk kunskap och innovativa metoder 

samt förvärv av nya yrkeskunskaper   

 förbättring av arbetsförhållanden och främjande av sä-

kerhet på arbetsplatsen 

 nätverksbyggande. 

 

Vem kan få stöd? 

 Juridiska personer med verksamhetsställe i det opera-

tiva programmets tillämpningsområde eller fysiska 

personer med rättshandlingsförmåga som är permanent 

bosatta i det operativa programmets tillämpningsom-

råde.  

 Stöd kan beviljas stora vattenbruksföretag endast om 

de deltar i kunskapsdelning med små och medelstora 

företag.  

 Organisationer kan också ansöka om stöd. 

 

Stöd beviljas inte 

 sökande som brutit mot reglerna för EU:s gemensamma 

fiskepolitik 

 sökande som gjort sig skyldiga till bedrägeri i förhål-

lande till EFF eller EHFF 

 sökande som har ett beslut om obetalt återkrav riktat 

mot EFF- eller EHFF-fonderna 

 sökande som gjort sig skyldiga till brott enligt direktivet 

om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser 

2008/99/EG. 

  

Kriterier som påverkar stödet (minimipoäng 40): 

 Projektet bidrar till att utveckla vattenbruksaktörernas 

yrkeskvalifikationer eller sprida och tillämpa nya yrkes-

kunskaper, färdigheter och metoder i företagsverksam-

heten (40 poäng).  

 Projektet främjar nätverksbyggande och en uppbyg-

gande dialog mellan vattenbruksaktörerna och kontakt-

grupperna.  

 

Hur stort kan stödet vara? 

 Stödet är behovsprövat och storleken av stödet kan va-

riera. Stödet kan uppgå till högst 50 procent av total-

kostnaderna. I kollektiva projekt är stödet begränsat till 

högst 100 procent förutsatt att projektet är av gemen-

samt intresse och innovativt.  

 Stöd beviljas inte om stödets slutliga belopp blir 

mindre än 1 000 euro. 

 

Ansökan om stöd: 

 Stöd söks elektroniskt med Katso-koden på 

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. Privata nä-

ringsidkare (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 an-

svarsperson med personnummer (ett intyg över under-

teckningsrätten ska åtfölja ansökan). Alla fält i den 

elektroniska ansökan ska fyllas i. 

 Stöd kan också sökas skriftligt med det operativa pro-

grammets ansökningsblankett hos den NTM-central 

som ligger på den orten där projektet genomförs. An-

sökan ska åtföljas av alla de dokument och utredningar 

som nämns i ansökningsblanketten. Bedömningsblan-

ketten ska fyllas i fullständigt.  

 Ansökningstiden är kontinuerlig. 

 

Ansökan om utbetalning av stöd: 

 Ansökan om utbetalning upprättas elektroniskt på 

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. Om det inte är 

möjligt att lämna in ansökan på elektronisk väg, kan 

ansökan om utbetalning göras på det operativa pro-

grammets 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 

 stödmottagaren har lämnat felaktig eller bristfällig in-

formation som i väsentlig grad har påverkat beviljandet 

eller utbetalningen av stödet 

 stödmottagaren har överlåtit det investeringsobjekt som 

stöds utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd 

och innan den frist som anges i stödbeslutet har löpt ut 

 stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion 

 EU-lagstiftningen kräver det. 

 

Ytterligare information: 

 Blanketter och ytterligare information finns att få i 

NTM-centralerna och på www.merijakalatalous.fi. 
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