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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 om-
ständighet som kan påverka möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller att för att få ekonomisk vinning 

hemlighålla 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 kan hänvisa till i ett rättsligt förfarande.  

 

ANSÖKNINGSANVISNING 

Fiskeriaktionsgruppernas lokalt ledda utvecklingsprojekt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 63 

 

 

Stöd får beviljas för bl.a. följande insatser om de ingår 

i de lokalt ledda utvecklingsstrategierna 

 skapa mervärde för fiskeriprodukter och främja inno-

vationer längs hela värdekedjan för fiskerinäringen 

 stödja diversifiering av verksamheten, livslångt lärande 

och skapa nya arbetstillfällen 

 bidra till fiskerinäringen relaterade miljöprojekt 

 stärka fiskerinäringens roll i den lokala utvecklingen 

och förvaltningen av lokala fiskeriresurser och led-

ningen av havsanknuten verksamhet. 

 

Stöd får beviljas åt 

Juridiska personer med verksamhetsställe i det operativa 

programmets tillämpningsområde eller fysiska personer 

med rättshandlingsförmåga som är permanent bosatta i det 

operativa programmets tillämpningsområde. 

 

Stödbelopp 

Stödet är behovsprövat och storleken av stödet kan variera.  

Stöd beviljas inte om stödets slutliga belopp blir mindre än 

1 000 euro. 

 

Stöd beviljas inte för bl.a. 

 privata investeringar 

 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  

 ersättningsinvesteringar. 

 

Hur söker man stöd 

Stödet söks elektroniskt med Katso-koden på nättjänsten 

(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 ansvarsper-

son med personnummer (ett intyg över underteckningsrät-

ten ska åtfölja ansökan). Alla fält i den elektroniska ansö-

kan 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. Den skriftliga 

ansökan ska åtföljas av alla de dokument och utredningar 

som nämns i ansökningsblanketten. Bedömningsblanket-

ten ska fyllas i fullständigt.  

  

 

Ansökningstiden är kontinuerlig om inte den lokala fiske-

riaktionsgruppen har beslutat tillämpa ett tidsbestämt an-

sökningsförfarande. 

 

Ansökan om utbetalning 

Ansökan om utbetalning görs elektroniskt via nättjänsten: 

(https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html).  

 

Om det inte är möjligt att lämna in ansökan på elektronisk 

väg, kan ansökan om utbetalning göras på en blankett för 

utbetalning av stöd. 

 

Den sista posten betalas ut efter att projektet har genom-

förts på ett godkänt sätt.  Före den sista utbetalningsposten 

betalas i regel ut högst 80 procent av stödets totalbelopp.  

 

Hela stödet eller en del av stödet kan återkrävas om 

 förutsättningarna för beviljande eller utbetalning av 

stödet inte har uppfyllts 

 stödmottagaren har lämnat felaktig eller bristfällig 

information som i väsentlig grad har påverkat beviljan-

det 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 uppgifter 

Blanketter och ytterligare information finns att få hos 

NTM-centralerna och på www.merijakalatalous.fi. 
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