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  ANVISNING 
   
  22.4.2020  

 

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
PL 30, 00023 Valtioneuvosto 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 
PB 30, 00023 Statsrådet 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland 

 

 
ANVISNING TILL STÖDSÖKANDE OM FÖRSKOTTSBETALNING FRÅN EUROPEISKA HAVS- OCH FIS-
KERIFONDEN, HÖJNING AV STÖDNIVÅERNA OCH FINANSIERING AV ÅTGÄRDER I FISKEHAMNAR 
UNDER CORONAVIRUSKRISEN 
 
 
I denna anvisning har det sammanställts information till stödmottagare om de åtgärder som Europeiska havs- 
och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020 tillhandahåller och som kan underlätta situat-
ionen för fiskerinäringen under coronaviruskrisen.  

Åtgärderna innefattar att stödmottagarna har möjlighet att ansöka om förskottsbetalning, anvisningarna om 
finansiellt stöd till fiskehamnar har preciserats och stödnivåerna kan höjas enligt prövning. Åtgärderna kan an-
vändas inom projekt som hänför sig till coronavirusutbrottet och som har som syfte att anpassa företagsverk-
samheten till de förändringar som epidemin orsakar.  

Anvisningar om andra stödåtgärder som tas i bruk senare meddelas separat.  

 

Förskottsbetalningar 

För närvarande kan förskott betalas till utvecklingsprojekt. Dessutom har man börjat bereda en lagändring 
som ska möjliggöra förskottsbetalning till investeringsprojekt. Information om möjligheten till förskottsbetal-
ningar till investeringsprojekt publiceras på webbplatsen merijakalatalous.fi. 

Förskott kan betalas ut om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av 
den åtgärd som stöds. Motiveringen bör vara att åtgärden hänför sig till coronavirusutbrottet. Högst 70 procent 
av det understöd som beviljas kan betalas ut i förskott.  
 
Så här ansöker du om förskott:  

• Ange i stödansökan att det finns behov av förskottsbetalning och ge en motivering till förskottsbetal-
ningen. 

• Förskottet ska i regel gälla det kostnadsslag som högst sannolikt kommer att realiseras till fullt belopp. 
Ange trots allt en exakt plan för projektet och dess kostnadsspecifikation. Närings-, trafik- och miljö-
centralen gör utifrån detta en förenklad kostnadsfördelning.  

 
Ansökan om utbetalning av förskott:  

• Lämna på normalt vis in ansökan om utbetalning i Hyrrä.  
• Ansök om förskott som en separat betalningspost. Ansök i samband med detta inte om utbetalning av 

stöd för faktiska kostnader. 
• Utvecklings- och förvaltningscentret betalar ut förskott i enlighet med stödbeslutet. I samband med 

ansökan om utbetalning av förskott behöver du inte lämna in dokumentation om hur projektet har ge-
nomförts.  

• När projektet har genomförts, ansök om utbetalning av stöd på grundval av resten av kostnaderna 
antingen som löpande betalningar eller direkt som en slutbetalning. Om förskott har beviljats till fullt 
belopp, alltså till 70 procent, lönar det sig inte att ansöka om löpande betalningar, utan ansök då di-
rekt om slutbetalning när projektet har avslutats.  

• Vid utbetalning av slutbetalningen eller eventuella löpande betalningar ska det läggas fram en redo-
görelse (utdrag ur huvud- och dagboken eller utgifts- och betalningsverifikat) för projektets faktiska 
totalkostnader, dvs. för användningen av förskottet och den andel som överstiger det.  

• Beloppet av slutbetalningen är projektets stödberättigande totalkostnader från vilka man dragit av för-
skottsbeloppet, dock så att förskottet och slutbetalningen sammanlagt utgör högst det stödbelopp 
som beviljats i stödbeslutet. 

• Om projektet inte har genomförts i sin helhet och det har betalats för mycket stöd, är sökanden skyl-
dig att återbetala det stöd som betalats till för stort belopp till utvecklings- och förvaltningscentrets 
konto för intäkter, IBAN FI96 5000 0120 3179 78 (Andelsbanken). 
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Finansiering av åtgärder i fiskehamnar 
 
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade den 5 april 2019 anvisningar om beviljande och administrering av 
EHFF-stöd. I anvisningen anges att  
 

det i regel inte kan beviljas stöd för investeringar i beredning i fiskehamnslokaler som byggts 
med offentligt stöd. Enligt prövning kan stöd dock beviljas för investeringar som gäller bered-
ning av produkter för vilka det ännu inte har uppstått någon marknad, eller om det är fråga om 
mycket småskalig beredning. Beviljandet av stöd förutsätter att beredningen inte orsakar mer 
än ringa störningar på marknaden för fisk. (fri övers.) 

 
Investeringar i förpackningssystem kan enligt anvisningen få finansiering om de hänför sig till behov som upp-
stått till följd av coronavirusutbrottet. Investeringen får dock inte heller i det fallet orsaka mer än ringa olägen-
het för marknaden.  
 
 
Höjning av stödnivåerna enligt prövning 
 
Coronavirusepidemin har allvarliga konsekvenser för företagsverksamheten inom fiskerisektorn. 
Jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning, som är förvaltningsmyndighet för det opera-
tiva programmet, anser att investeringar som hjälper företagen att anpassa sig till coronavirusepide-
mins konsekvenser är av strategisk betydelse för utvecklingen av fiskerinäringen, och att det är möj-
ligt att bevilja höjt stöd. Det är fråga om ett tillfälligt system som tillämpas på grund av coronavirus-
epidemin och höjt stöd kan beviljas om det är motiverat på grund av de förändringar som följer av 
epidemin.  

Så här ansöker du om höjt stöd:  

• Ett villkor för höjt stöd är att det projekt som finansieras har ett berättigat samband med de 
anpassningsåtgärder som företaget vidtar till följd av coronavirusepidemin.  

• Motivera behovet av höjt stöd för projektet. Närings-, trafik- och miljöcentralen bedömer från 
fall till fall grunderna för användningen av höjt stöd i stödbeslutet.  

En höjning av det maximala stödbeloppet kan prövas enligt följande: 

• I investeringsprojekt där stödnivån normalt är 40 procent kan nivån av grundad anledning 
höjas till 50 procent. 

• I fråga om investeringar i beredning och partihandel, där stödnivån normalt är 20 procent, 
kan nivån av grundad anledning höjas till 35 procent. Om det är fråga om en investering med 
betydande nyhetsvärde eller om investeringen hänför sig till beredning av underutnyttjade 
arter, kan stödet höjas till 50 procent.  

• När det gäller åtgärder som hänför sig till småskaligt kustfiske och insjöfiske, för vilka stödni-
vån normalt är 50 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 60 procent. När det gäl-
ler kollektiva åtgärder kan stödnivån höjas till högst 80 procent.  

Upphandlingslagen ska beaktas när det offentliga stödet överstiger 50 procent och när EU:s tröskel-
värden eller de nationella tröskelvärdena överskrids.  

Vänd dig alltid först till den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen om du har frågor om Europe-
iska havs- och fiskerifondens stöd.  
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NTM-centralernas kontaktuppgifter:  

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14251
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253

