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Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen tuen myön-
tämiseksi menekinedistämisen toimenpiteestä
TAUSTA

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021) 13 §:n mukaan tukea 

haetaan jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö on 

3.3.2022 (dnro VN/6607/2022-MMM-1) antamallaan päätöksellään linjannut, että tiettyihin Euroo-

pan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 toimenpiteisiin myönne-

tään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa hakumenettelyissä. Maa- ja metsätalous-

ministeriö päättää jatkuvan hakumenettelyn piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja määräaikaisten ha-

kumenettelyjen avaamisesta. 

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman seurantakomitea on yleisase-
tuksen (1060/2021) 40 artiklan mukaisesti hyväksynyt rahoitettavien toimien valintaperusteet
15.9.2022. Hankevalinnassa tulee asettaa etusijalle hankkeet, joiden arvioitu vaikuttavuus suh-
teessa haettuun tukeen on suurin. Mikäli hankevalinta perustuu määräaikaiseen hakumenettelyyn,
tulee hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti. Hakumenettelyn
tavoite ja siihen sovellettavat valintaperusteet sekä hakumenettely koskeva ohjelman toimenpide
tulee ilmoittaa hakuilmoituksessa. 
 

PÄÄTÖS

Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahas-

ton Suomen ohjelman 2021–2027 määräaikaisen hakumenettelyn menekinedistämisen toimenpi-

teestä. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 200 000 euroa. Haun tavoit-

teena on tukea sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka edistävät ympäristösertifioitujen tuottei-

den markkinoille pääsyä. Haku on auki kollektiivisille tuensaajille. Hakumenettelyssä sovelletaan 

seuraavia toimenpiteelle vahvistettuja valintaperusteita:

- Hanke edistää kalatalouden yritystoiminnan kestävää kasvua.
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- Hanke edistää kalastuksen tai vesiviljelyn sertifikaattien käyttöönottoa.
- Hanke edistää kalatalousalan sisäistä tai ulkoista yhteistyötä.
 
Hakuaika päättyy 10.3.2023. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston

tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä. Hyr-

rässä tukea tulee hakea ohjelmakauden 2021–2027 toimenpiteestä menekinedistäminen, joka löy-

tyy EMKVR-hankehakemus-valikon alta. 

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Tuula Packalen
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