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Ansökningsanvisningar: Stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och 

vattenbruksfonden till investeringsprojekt vid ansökningsförfarandena 

våren 2022 

 
Denna ansökningsanvisning gäller följande insatser som stöds inom ramen för Finlands program 2021–

2027 i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF):  

Prioritering 1: hållbart fiske samt återställande och skydd av vattenmiljön 

• Investeringar i fiske 

• Investeringar i selektivitet och skydd av fiskeredskap samt i djurs välbefinnande 

Prioritering 2: Hållbart vattenbruk samt beredning och marknad 

• Investeringar i vattenbruk 

• Investeringar i beredning 

1. Att särskilt beakta i början av den nya programperioden  
Ansökningsförfarandena för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden införs för skyndsamma 

investeringsprojekt. Stödbeslut kan dock fattas i fråga om ansökningar först när Europeiska kommissionen 

har godkänt Finlands EHFVF-program. Godkännandet väntas ske senast i början av hösten 2022. Genom att 

lämna in en ansökan till informationssystemet Hyrrä blir kostnaderna för projektet stödberättigande från 

och med den dag som ansökan lämnas in, om närings-, trafik- och miljöcentralen senare fattar ett positivt 

beslut om stöd för projektet. Med andra ord kan projekt redan efter att ansökan om stöd lämnats in börja 

genomföras på den sökandes egen risk och med vetskap om att projektet eventuellt kan meddelas ett 

negativt stödbeslut.  

Beredningen av den nya programperioden pågår i fråga om urvalskriterierna för projekt och ärenden som 

föreskrivs genom förordning av statsrådet. Statsrådets förordning innehåller bland annat bestämmelser om 

stödnivåer och de godtagbara kostnaderna. Därför rekommenderas det inte att ansökan lämnas in i detta 

skede, om det inte är nödvändigt att inleda projektet redan våren 2022. De sökande uppmanas att vänta 

med att ansöka om stöd och inleda projekt tills Finlands EHFVF-program har godkänts och 

programförberedelserna har slutförts även i fråga om urvalskriterierna och statsrådets förordning. 

Eftersom beredningen av programperioden fortfarande pågår, kan NTM-centralernas experter eller 

fiskeleader-aktivatorer i detta skede inte lämna närmare information om stödberättigandet eller stödnivån 

för enskilda investeringar. Närmare anvisningar och riktlinjer kommer att läggas ut på merijakalastalous.fi 

allteftersom de blir färdiga.  

 

2. Vilka kan beviljas stöd? 
Stöd kan beviljas till juridiska personer som har ett driftställe inom det operativa programmets 

tillämpningsområde eller till fysiska personer som är stadigvarande bosatta inom det operativa 

programmets tillämpningsområde.  

Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet. Den som beviljas 

investeringsstöd ska dessutom ha förutsättningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga om en 

allmännyttig investering. Stödmottagaren ska ha förutsättningar att svara för kontinuiteten i den 
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verksamhet som inletts genom projektet efter att projektet slutförts, om det inte är onödigt på grund av 

projektets art.  

Investeringar i fiske: Investeringsstöd för kommersiella fiskare kan beviljas till sådana kommersiella fiskare 

som avses i 88 § i lagen om fiske (379/2015).  

Investeringar i fiskeredskapens selektivitet och skydd av redskapen samt i djurs välbefinnande: 

Investeringsstöd för kommersiella fiskare kan beviljas till sådana kommersiella fiskare som avses i 88 § i 

lagen om fiske (379/2015).  

När det gäller investeringar i kommersiellt fiske betraktas en årlig omsättning i princip som en tillräcklig 

ekonomisk förutsättning för att genomföra projektet och svara för kontinuiteten i den understödda 

verksamheten, om den årliga omsättningen i genomsnitt överstiger minst 10 000 euro av den sammanlagda 

försäljningen av den fisk som den sökande själv fångat och de fiskeriprodukter som beretts av den fisk som 

den sökande själv fångat under de tre föregående räkenskapsperioderna. Till stöd för bedömningen av om 

stöd beviljas eller inte kan det krävas att fiskare som hör till grupp II ska lämna in en plan för utveckling av 

affärsverksamhet. 

Investeringar i vattenbruk: Stöd kan beviljas till vattenbruksföretag.  

Investeringar i beredning: Stöd kan beviljas till företag inom fiskerisektorn.  

 

Stöd beviljas inte, om  

• den sökande, inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, har gjort sig skyldig till allvarliga 

överträdelser med stöd av artikel 42 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 eller artikel 90 i 

förordning (EG) nr 1224/2009 eller annan lagstiftning som antagits av Europaparlamentet och 

rådet, 

• den sökande på det sätt som avses i artikel 40.3 i förordning (EG) nr 1005/2008 har drivit, förvaltat 

eller ägt sådana fiskefartyg som har uppförts på unionens förteckning över IUU-fartyg eller på det 

sätt som avses i artikel 33 i den förordningen har drivit, förvaltat eller ägt sådana fartyg som för en 

flagg från ett tredjeland som konstaterats vara ett icke-samarbetande tredjeland, eller 

• den sökande har gjort sig skyldig till något av de miljöbrott som anges i artiklarna 3 och 4 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG, om stöd söks för vattenbruk, 

• den sökande har gjort sig skyldig till bedrägeri mot EHFF eller EHFVF,  

• den sökande har ett obetalt beslut om återkrav som hänför sig till EHFF eller EHFVF. 

 

3. Vilka ändamål kan stöd beviljas för? 
 

Investeringar i fiske  

Stöd kan beviljas till exempel för investeringsprojekt som rör följande teman:  

• ökning av värdet på fångsten och förbättring av kvaliteten: exempelvis lokaler och utrustning för 
vidare bearbetning och värdeökning av den egna fångsten samt investeringar för kvalitetsstyrning 
och kvalitetsförbättring ombord på fartyg och i land 

• diversifiering av verksamhet: insatser och investeringar som bidrar till att diversifiera inkomstkällor  

• modernisering av fartyg för att förbättra kvaliteten på fisk, till exempel nedläggningsmetoder, 
nedkylning, förvaring och landning av fångster samt kvalitetsmätning ombord på fartyg 
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• arbetsergonomi och säkerhet ombord och i land 

• anpassning till klimatförändringar, till exempel investeringar i beredskap inför extrema 
förhållanden 

• minskning av koldioxidutsläppen, till exempel insatser för att effektivisera logistiken 

• investeringar i digitalisering och automation 

• nya fiskares inledande investeringar, inklusive de villkor som fastställs i artikel 17 i förordning (EU) 
nr 2021/1139 om första förvärv av ett fartyg: Den sökande ska inte vara äldre än 40 år den dag då 
ansökan om stöd lämnas in, och dessutom ska den sökande ha arbetat som fiskare minst fem år 
eller på något annat sätt skaffat sig tillräckliga kvalifikationer. Det fartyg som förvärvas ska ha varit 
registrerat i registret över unionens fartyg under minst tre år (småskaligt kustfiske) eller under 
minst fem år som föregår det år då ansökan lämnas in.  Se närmare villkor för sökande och fartyg 
som ska förvärvas i artikel 17 i förordningen: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139.  

 
Stöd beviljas inte för insatser som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 2021/1139, såsom insatser som 
ökar ett fiskefartygs kapacitet, förvärv av utrustning som ökar ett fiskefartygs förmåga att lokalisera fisk och 
byggande eller förvärv av fiskefartyg, med undantag för förvärv av ett första fartyg enligt artikel 17. Se en 
närmare förteckning över icke stödberättigande insatser i artikel 13 i förordningen: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139.  
 
För denna insats beviljas inte stöd för byte av fiskefartygs motor och inte heller för investeringar i 
fiskehamnar och landningsplatser. De insatser som rör dessa kan sökas senare.  

 
Investeringar i fiskeredskapens selektivitet och skydd av redskapen samt i djurs välbefinnande 
Stöd kan beviljas till exempel för projekt som rör följande teman:  

• investeringar för att minimera miljöpåverkan 

• investeringar för att förbättra djurs välbefinnande  

• förbättring av fiskeverksamhetens selektivitet  

• stöd för samexistens mellan sälar och skarvar samt kommersiellt fiske (exempelvis investeringar i 

sälskrämmor och sälsäkra fiskeredskap). 

Stöd beviljas inte för insatser som avses i artikel 13 i förordning (EU) nr 2021/1139.  

 

Investeringar i vattenbruk 

Stöd kan beviljas till exempel för projekt som rör följande teman:  

• värdeökning och kvalitetsförbättring  

• hållbar tillväxt och utveckling av vattenbruket: till exempel byggande av nya anläggningar, ökning 
av produktionskapaciteten, effektivisering av produktionen och höjning av lönsamheten 

• utnyttjande av digitaliseringens möjligheter 

• höjning av energieffektiviteten och övergång till förnybar energi 

• minskning av miljöpåverkan i gamla vattenbruksanläggningar, till exempel övergång till miljövänlig 
teknik 

• investeringar i anpassning till klimatförändringar, till exempel skydd av anläggningar mot extrema 
väderförhållanden 

• diversifiering av verksamheten till nya arter som odlas (bland annat nya fiskarter, alger och 
musslor)  

• minskning av näringsutsläppen och andra miljökonsekvenser 

• förebyggande av skador orsakade av sälar och andra skyddade djur  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139
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• insatser för att förbättra djurs välbefinnande och hälsa  

• investeringar i ekologiskt vattenbruk 

• investeringar i säkerhet och förbättring av arbetsvillkor 

• utveckling av odling av hotade fiskarter. 
 

Tillväxt- och utvecklingsinvesteringar i fiskberedning 

 Stöd kan beviljas till exempel för projekt som rör följande teman:  

• värdeökning och kvalitetsförbättring  

• förpackningsteknik och logistik 

• investeringar för att minimera miljöpåverkan  

• utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. 
 

Upphandlingslagen ska iakttas vid upphandlingen. Vid alla investeringar ska kostnadernas skälighet utredas 

till exempel genom anbud som bifogas ansökan.   

Obs! Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader utfärdas genom förordning av statsrådet under 

våren 2022. Genom förordningen utfärdas bland annat bestämmelser om stödberättigandet av 

lönekostnader, maskiner och anordningar som förvärvats begagnade och av egendom som förvärvats på 

avbetalning.  

4. På vilket sätt söks stöd? 
Stöd söks på elektronisk väg i systemet Hyrrä (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html).  

Obs! I Hyrrä ska programperioden 2021–2027 väljas som ansökningstyp, det vill säga EHFVF-

projektansökan (inte EHFF-projektansökan).  

Obs! Det är viktigt att märka en fungerande e-postadress i ansökan.  

Se en separat anvisning om användning av Hyrrä. 

I ansökan ska resultatindikatoruppgifterna om projektet fyllas i. Se en separat anvisning. 

 

5. Annat att beakta 
Vid behov ska den sökande lämna in de tilläggsutredningar som behövs för att ansökan ska kunna avgöras.  

Det kan krävas att den som ansöker om investeringsstöd ska lägga fram en utvecklingsplan som innehåller 

uppgifter om de omständigheter som är relevanta för utvecklingen av företagets eller yrkesutövarens 

verksamhet, om det projekt som understöds är stort eller betydande i förhållande till företagets nuvarande 

omsättning. 

För beredningen och övervakningen av stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva 

uppgifter av olika myndigheter och offentliga finansiärer (till exempel Finnvera).  I enlighet med 25 § i lagen 

om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (997/2021) kan närings-, trafik- och miljöcentralen 

trots bestämmelserna om sekretess och affärs- och yrkeshemligheter kontakta sådana myndigheter och 

offentliga finansiärer samt andra finansiärer som anges i finansieringsplanen för att inhämta uppgifter om 

den sökande och projektet.  

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
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Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt de personer som de har 

bemyndigat har rätt att för avgörandet av ansökan och för utbetalningen och övervakningen av stödet få de 

uppgifter om den sökande som behövs och att utöva tillsyn hos stödmottagaren.  

De uppgifter som lämnats i ansökan kan offentliggöras, om de inte särskilt har angetts som konfidentiella 

(lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)). 

Stödmottagaren ska föra bok över den insats som understöds. Bokföringen ska ordnas som en del av 

stödmottagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) så att bokföringen för den insats som 

understöds utan svårighet kan identifieras och åtskiljas från den övriga bokföringen. Om 2 kap. i lagen om 

statsbudgeten (423/1988) tillämpas på stödmottagaren, ska bokföringen på motsvarande sätt ordnas enligt 

nämnda kapitel och god bokföringssed. Om stödmottagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i 

övrigt, ska bokföringen över den insats som understöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen 

iakttas. 

Enligt 29 kap. 5–8 § i strafflagen är det straffbart att till den myndighet som beslutar om stöd lämna en 

oriktig uppgift i syfte att påverka möjligheterna att få en subvention eller dess belopp eller villkoren för 

den, eller att i syfte att eftersträva ekonomisk vinning hemlighålla en uppgift som påverkar subventionen.  

Denna anvisning har utarbetats i informationssyfte och beskriver i stora drag villkoren och reglerna för 

stödet. Ansökningsanvisningen är inte avsedd som en bindande anvisning som kan åberopas vid rättsliga 

förfaranden. 

 

Statsrådets beslut om godkännande av Finlands EHFVF-program och programutkastet: 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80798070 

EU-förordning om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139 

Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden: https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210997  

 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80798070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021R1139
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210997
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