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Maa- ja metsätalousministeriö 
Jord- och skogsbruksministeriet 

Ministry of Agricultur e and Forestry 6.2.2019 155/04.04.03.00/2019 

Jakelun mukaan 

MÄÄRÄAIKAISEN HAKUMENETTELYN AVAAMINEN 

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 toimenpi
teille määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tällöin 
päättää hakuajan asettamisesta ja hakumenettelyn aloittamisesta. 

Lain 21 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tuen myöntämi
sestä. Lain 18 §:n 2 momentin mukaisessa hakumenettelyssä maa- ja metsätalous
ministeriö voi kuitenkin päättää, että EL V-keskus tekee päätöksen saatuaan asiasta 
maa- ja metsätalousministeriön lausunnon. EL V-keskus voi poiketa ministeriön lau
sunnosta vain, jos tuen myöntäminen olisi Euroopan unionin tai kansallisen lainsää
dännön taikka toimintaohjelman vastaista tai jos sillä ei ole riittävää määrärahaa toi
menpiteen rahoittamiseen. 

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. 

PÄÄTÖS Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä Euroopan meri- ja kalatalousra
haston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 toimenpiteiden määräaikaisen haku
menettelyn alla mainituissa toimenpiteissä sekä ilmoittaa käytettävissä olevan enim
mäisrahoituksen kuhunkin toimenpiteeseen. 

Toimenpide ((EU) N:o 508/2014) Enimmäisrahoitus 

Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3) 300 000 euroa 

Tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (art. 28 ja 44.3) 300 000 euroa 

Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art. 43.1.3 ja 1 000 000 euroa 
44.1 .f) 
Merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu 500 000 euroa 
ia ennallistaminen (art 40.1 b-a ia 44.6) 
Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47) 300 000 euroa 
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Artiklan 28 (tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet) osalta tavoitteena on ku
han kalastuksen säätelyn muutosten vaikutusten selvittäminen. Haussa painotetaan 
erityisesti seuraavia hakukriteerejä: Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uu
distumista (25 pistettä) ja hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai kehit
tämisorganisaatioiden yhteistyönä (15 p). Valintakriteerit ja hakuohjeet löytyvät sivulta 
www.merijakalatalous.fi. 

Hakuaika alkaa 8.2.2019 ja päättyy 5.4.2019. Hakemukset on jätettävä viimeistään 
haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puoleenyöhön mennessä 
tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä Lapin, Pohjois
Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. 

EL Y-keskusten tulee tiedottaa riittävällä tavalla hakumahdollisuudesta. 
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