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Enligt 29 kap. 5-8 § i strafflagen är det straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift om en omstän-

dighet som kan påverka möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller att för att få ekonomisk vinning hemlig-

hålla 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 

Investeringar i vattenbruk 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 48.1. a-d, f-h  

 

Stöd kan beviljas för 

 produktiva investeringar i vattenbruk 

 diversifiering av de arter som produceras 

 förbättringar av arbetssäkerheten för arbetstagare 

 förbättringar av djurens hälsa och välbefinnande 

 diversifiering av vattenbruksföretagens inkomster 

 höjning av vattenbruksprodukternas kvalitet  

 

Vem kan få stöd  

 Fysiska personer med rättshandlingsförmåga som är 

permanent bosatta i det operativa programmets tillämp-

ningsområde. 

 Juridiska personer med verksamhetsställe i det opera-

tiva programmets tillämpningsområde. 
 

Stödvillkor 

 Projektet är inte en ersättningsinvestering. 

 Projektet gäller inte överföring av äganderätten till ett 

företag. 

 Projektet gäller inte odling av genetiskt modifierade 

organismer. 

 En oberoende marknadsrapport visar att det finns goda 

marknadsutsikter för produkten. 

 Företagare som är på väg in i sektorn ska lämna in en 

affärsplan. 

 Investeringen är förenlig med riktlinjerna i den nation-

ella vattenbruksstrategin 2022. 

 Villkoret för investeringar som gäller diversifiering av 

verksamheten är att de har en koppling till vattenbruks-

verksamheten. 

 Den som söker stödet har inte gjort sig skyldig till be-

drägeri gentemot EFF eller EHFF och har inte heller ett 

verkställbart beslut om återkrav och skulden obetald. 

 Sökanden har inte gjort sig skyldig till brott enligt direk-

tivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestäm-

melser 2008/99/EG. 
 

Kriterier som påverkar stödet (minst 40 poäng) 

 Projektet främjar en tillväxtorienterad och hållbar före-

tagsverksamhet (30 poäng).  

 Projektet stödjer företagets forsknings- och utvecklings-

verksamhet för att utveckla och kommersialisera nya 

produkter, processer (t.ex. odling i recirkulerande sy-

stem eller på öppet hav) eller tjänster (30 poäng).  

 Projektet handlar om att skydda vattenbruksanlägg-

ningar för skador av rovdjur (40 poäng). 

 Projektet minskar vattenbrukets negativa miljöeffekter 

(20 poäng). 

 Projektet förbättrar resurs- eller energieffektiviteten el-

ler den cirkulära ekonomin (20 poäng). 

 Projektet bidrar till ökad export (10 poäng). 

 Projektet genomförs i enlighet med planen för lokaliserings-

styrning av vattenbruket (10 poäng).  

 Projektet bidrar till att modernisera vattenbruksenheterna 

samt förbättra arbets- och säkerhetsvillkoren  (10 poäng) 

Hur stort kan stödet vara 

Stödet kan vara högst 40 % av totalkostnaderna. Ett samarbets- 

eller partnerskapsavtal med ett forskningsinstitut kan höja stö-

det. För beviljandet av höjt stöd utarbetas närmare anvisningar 

eller stödet beviljas genom godkännande av jord-och skogs-

bruksministeriet. Stödet är behovsprövat och storleken av stödet 

kan variera. Stöd beviljas inte om stödets slutliga belopp blir 

mindre än 1 000 euro. 

 

Hur söker man stödet? 

Stöd söks elektroniskt på https://hyrra.ruokavirasto.fi/lo-

gin.html med Katso-koden. Privata näringsidkare (firma) iden-

tifierar sig som ansvarsperson med personnummer. När det gäl-

ler juridiska personer, ska den person som har undertecknings-

rätt i den ansökande organisationen, identifiera sig som ansvars-

person med personnummer (ett intyg över underteckningsrätten 

ska åtfölja ansökan). Varje fält i den elektroniska blanketten ska 

fyllas i. 

Stöd kan också sökas skriftligt med det operativa programmets 

ansökningsblankett hos den NTM-central som ligger på den or-

ten där projektet genomförs. Den skriftliga ansökan ska åtföljas 

av alla de dokument och utredningar som nämns i ansöknings-

blanketten. Bedömningsblanketten som fogas till ansökan ska 

fyllas i fullständigt.  

Ansökningstiden är kontinuerlig. 

 

Ansökan om utbetalning av stöd 

Ansökan om utbetalning upprättas på https://hyrra.ruokavi-

rasto.fi/login.html. Om det inte är möjligt att lämna in ansökan 

på elektronisk väg, kan ansökan om utbetalning 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 beviljande eller utbetalning av stödet 

inte har uppfyllts 

 stödmottagaren har lämnat sådana felaktiga eller bristfälliga 

uppgifter som i väsentlig grad har påverkat beviljandet eller 

utbetalningen av stödet 

 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-cen-

tralerna och på www.merijakalatalous.fi. 
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