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HAKUOHJE
Kestävä vesiviljely
Vesiviljelyn hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelut
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 49

Tukea voidaan myöntää mm.
 vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelujen perustamiseen
 teknisten, tieteellisten, oikeudellisten, ympäristöä koskevien
tai taloudellisten neuvontapalvelujen hankintaan yritykselle.
Kuka voi saada tukea
 Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman soveltamisalueella, tai oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö,
jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman soveltamisalueella.
 Tukea vesiviljelylaitosten neuvontapalvelujen perustamiseen
voidaan myöntää vain julkisoikeudellisille elimille tai muille
yhteisöille, jotka jäsenvaltio on valinnut perustamaan viljelylaitosten neuvontapalveluja.
 Teknisten, tieteellisten, oikeudellisten, ympäristöä koskevien
tai taloudellisten neuvontapalvelujen hankintaa koskevaa tukea voidaan myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-yrityksille
tai vesiviljelyalan järjestöille.
Tukea ei myönnetä
 jos hakija on syyllistynyt ympäristösuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetussa direktiivissä 2008/99/EY säädettyihin
rikoksiin
 jos hakija on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai EMKR:n
osalta
 jos hakijalla on EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuva
maksamaton takaisinperintäpäätös
 viestintään ja julkaisutoimintaan.
Tuen myöntämiseen vaikuttavat valintaperusteet
(vähimmäispistemäärä 40)
 Hankkeella edistetään kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa (pisteet 10).
 Hankkeella edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tai markkinointistrategioiden käyttöönottoa (pisteet 40).
 Hanke liittyy vesiviljelytoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin (pisteet 40).
 Hanke edistää vesieläinten terveyttä ja hyvinvointia (pisteet
40).
 Hanke edistää vesiviljelylaitosten työntekijöiden terveyttä ja
turvallisuutta (pisteet 40).

henkilötunnuksella se, jolla on allekirjoitusoikeus hakijayhteisössä
(todistus tästä liitetään hakemukseen). Sähköisen hakulomakkeen
jokainen kenttä on täytettävä.
Tukea voi hakea myös kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella toteuttamispaikan ELY-keskuksesta. Hakemukseen on liitettävä kaikki hakulomakkeessa vaadittavat asiakirjat ja selvitykset. Arviointilomake on täytettävä kokonaan.
Tukea myönnetään vesiviljely-yrityksille neuvontapalveluiden
hankintaan jatkuvan haun periaatteella. Neuvontapalveluiden perustamiseen tukea voidaan myöntää vain määräaikaisen hakumenettelyn puitteissa. Tuensaajat eivät voi saada tukea useammin
kuin kerran vuodessa kunkin neuvontapalveluluokan osalta.
Tuen maksatuksen hakeminen
Tuki
haetaan
maksuun
sähköisesti
verkkopalvelussa
(https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html). Mikäli sähköisen maksuhakemuksen toimittaminen ei ole mahdollista, maksatusta haetaan KEHA-keskukselta toimintaohjelman maksuhakemuslomakkeella.
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.
Lisätietoja
Lomakkeita ja lisätietoja saa ELY-keskuksesta ja osoitteesta
www.merijakalatalous.fi.

Kuinka paljon tukea voi saada
Tuki on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella. Vesiviljelyyritysten omissa hankkeissa tuen määrä voi olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 euroa, tukea ei myönnetä.
Miten tukea haetaan
Tukea haetaan sähköisesti Katso-tunnuksilla verkkopalvelussa
(https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html). Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) yksilöi itsensä vastuuhenkilöksi henkilötunnuksellaan. Oikeushenkilön vastuuhenkilöksi yksilöidään
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.

