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Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen tuen myöntämiseksi kalatuotteiden
jäljitettävyysratkaisun hankintaan ja kehittämiseen
TAUSTA

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta
täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 §:n 2 momentin mukaan maa- ja
metsätalousministeriö voi päättää, että tuki myönnetään määrätyille toimenpiteille määräaikaisessa
hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tällöin päättää hakuajan asettamisesta ja
hakumenettelyn aloittamisesta.
Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 (dnro 1887/04.04.03.00/2015) antamalla päätöksellään
päättänyt, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020
toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisessa
hakumenettelyssä. Päätöksen mukaan määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä
ilmoituksella.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman seurantakomitean vahvistamien
valintaperusteiden mukaan hankevalinnassa tulee asettaa etusijalle hankkeet, joiden arvioitu
vaikuttavuus suhteessa haettuun tukeen on suurin. Mikäli hankevalinta perustuu määräaikaiseen
hakumenettelyyn, tulee hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti.
Tavoitteet ja painotukset tulee ilmoittaa hakuilmoituksessa.

PÄÄTÖS

Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen
toimintaohjelman 2014–2020 määräaikaisen hakumenettelyn markkinoiden kehittämisen
toimenpiteeseen1. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 400 000 euroa.
Haun tavoitteena on tukea sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka
soveltuvat EU-lainsäädännön2 edellyttämän kalastus- ja vesiviljelytuotteiden
jäljitettävyysvaatimuksen täyttämiseen. Hakumenettelyssä painotetaan kahta toimenpiteelle
vahvistettua valintaperustetta seuraavasti:
- Painokertoimella 3 valintakriteeriä ”Hanke parantaa kalatuotteiden jäljitettävyyttä”
- Painokertoimella 2 valintakriteeriä ”Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista arvoketjussa”

1

Artikla 68 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja
neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 1255/2011 kumoamisesta.
2
Artikla 58 Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005,
(EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta
sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta
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Hakuaika päättyy 3.6.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston
tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä tai
kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä Lapin, Pohjois-Savon tai
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Hyrrässä tukea tulee hakea ohjelmakauden 2014–2020
toimenpiteestä markkinoiden kehittäminen, joka löytyy EMKR-hankehakemus-valikon alta.
ELY-keskusten tulee tiedottaa hakumahdollisuudesta viipymättä.
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