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HAKUOHJE
Kestävä vesiviljely
Vesiviljelyalueiden kehittäminen
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 51
(Vesiviljelyä koskevien tukien yleiset edellytykset, art. 46)

Tukea voidaan myöntää mm.
 vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten soveltuvien alueiden määrittelyyn ja kartoitukseen
 vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämiseen tarvittavien tukivälineiden ja infrastruktuurien parantamiseen ja kehittämiseen sekä vesiviljelyn kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseen
 toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2009/147/EY
9 artiklan 1 kohdan tai direktiivin 92/43/ETY 16 artiklan 1 kohdan nojalla toteuttamiin ja täytäntöön panemiin
toimiin
 toimivaltaisten viranomaisten neuvoston direktiivin
2006/88/EY 10 artiklan mukaisesti toteuttamiin toimiin.
Kuka voi saada tukea?
 Tukea voivat saada ainoastaan julkisoikeudelliset elimet tai yksityiset elimet, joiden suoritettavaksi on annettu 51 artiklan 1. kohdan mukaiset tehtävät (EU
508/2014).
Tuen myöntämiseen vaikuttavat valintaperusteet
(vähimmäispistemäärä 40):
 Hanke edistää vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman toteuttamista (pisteet 20).
 Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa
(pisteet 20).
 Hanke vähentää vesiviljelyn haitallisia ympäristövaikutuksia (pisteet 20).
Kuinka paljo tukea voi saada?
 Tuki on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella.
Tuen määrä voi olla enintään 100 % kokonaiskustannuksista. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi
kuin 1 000 euroa, tukea ei myönnetä.
Tukea ei myönnetä
 hakijalle, joka on rikkonut yhteisen kalastuspolitiikan
sääntöjä
 hakijalle, joka on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai
EMKR:n osalta
 hakijalle, jolla on EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuva maksamaton takaisinperintäpäätös
 hakijalle joka on syyllistynyt ympäristösuojelusta rikosoikeudellisin
keinoin
annetussa
direktiivissä
2008/99/EY säädettyihin rikoksiin.

Tuen hakeminen:
 Tukea
haetaan
sähköisesti
verkkopalvelussa
(https://hyrra.mavi.fi).
 Tukihakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Hakemus on allekirjoitettava ja toimitettava ELY-keskukselle.
 Hakemukseen on liitettävä tuen myöntämisen kannalta
välttämättömät asiakirjat ja selvitykset sekä tuettavaa
toimenpidettä koskeva hankesuunnitelma. Hakijan on
osoitettava kustannusten kohtuullisuus.
 Tukea voi hakea jatkuvasti.
Tuen hakeminen maksuun:
 Tuki haetaan maksuun sähköisesti verkkopalvelussa
(https://hyrra.mavi.fi). Mikäli sähköisen maksuhakemuksen toimittaminen ei ole mahdollista, maksatusta
haetaan KEHA-keskukselta toimintaohjelman maksuhakemuslomakkeella.
 Viimeinen maksuerä maksetaan sen jälkeen, kun hanke
on toteutettu hyväksyttävästi. Ennen viimeistä maksuerää voidaan maksaa pääsääntöisesti enintään 80 %
tuen kokonaismäärästä.
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.

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.

