
   

 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 

PB 30, 00023 STATSRÅDET 

SÖKANVISNING 
FISKEVÅRDSAVGIFTERNA 2015 

Specialunderstöd för främjande 
av fiskerihushållningen 
• för landsomfattande eller övergripande projekt 

som främjar fiskerihushållningen 

VERKSAMHET SOM BEVILJAS UNDERSTÖD 
 
Specialunderstöd beviljas för landsomfattande eller 
övergripande utvecklings-, försöks-, utbildnings-, ut-
rednings- och upplysningsprojekt som förbättrar hållbar 
användning och förvaltning av fiskbestånd eller bidrar 
till utveckling av fritidsfisket. Influenssområdet för ett 
övergripande projekt ska omfatta verksamhetsområdet 
för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. 
 
Villkoren för att erhålla stöd är: 
 
• ändamålets samhälleliga godtagbarhet  
• möjlighet att motivera statsunderstödet med 

 avseende på de mål som satts för användningen 
av stödet, 

• nödvändigheten med beaktande av projektets eller 
verksamhetens art, omfattning eller med hänse-
ende till andra stöd 

• stödets konkurrensneutralitet. 
 
Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid be-
märkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift 
samt projekt som förverkligar målen i den nationella 
fiskvägsstrategin, i de artspecifika vårdprogrammen 
och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad) och 
i strategin för fiskeriförvaltningen. 
 
De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 
2015: 
  

• åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden 
hos vilda fiskbestånd (t.ex. uppföljningen och re-
gleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas 
naturliga livscykel) 

• främjande av intresset för fritidsfiske 
• utveckling av fiskeövervakningen. 
 
För investerings- och forskningsprojekt beviljas ingen 
finansiering. 
 

UNDERSTÖD KAN BEVILJAS TILL 
 
Allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga. 
 
VILLKOR FÖR UNDERSTÖDET 
 
På understöden tillämpas lagen om fiske (286/1982) 
och statsunderstödslagen (688/2001). 
 
Projekten ska vara tidsmässigt begränsade, gälla det 
gemensamma intresset och projektresultaten ska vara 
offentliga. Projekten kan löpa över ett eller flera år. 
Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte 
till fortsatt finansiering utan beslutet om utvecklingsstö-
det fattas årligen inom ramen för budgetanslaget.

Understödet kan användas endast för det ändamål 
som har fastställts i beslutet om statsunderstöd. 
 
Det understöd som beviljas får inte täcka det fulla be-
loppet av helhetskostnaderna för det projekt som är fö-
remål för statsunderstöd, om inte annat föranleds av de 
nödvändiga och motiverade skälen för att uppnå må-
len, som behövs för att statsunderstödet kan beviljas. 
 

 
UNDERSTÖD BEVILJAS INTE FÖR BL.A.  
FÖLJANDE KOSTNADER 
 
• verksamhetskostnader som inte anknyter till pro-

jektet 
• kostnader för beställningar som har gjorts innan 

ansökan har lämnats in eller andra kostnader som 
har uppstått innan ansökan har lämnats in. 

 
 
ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 
 
Specialunderstöd för främjande av fiskerihushållningen 
beviljas på basis av ansökan. Stöd söks hos jord- och 
skogsbruksministeriet med en särskild blankett. Beslut 
om finansiering fattas i regel en gång om året efter an-
sökningstiderna som meddelas separat. 
 
Följande bilagor ska lämnas tillsammans med ansök-
ningsblanketten 
• projektplan av vilken framgår projektets mål, åt-

gärder som ska vidtas och resultat samt eventuel-
la samarbetsparter 

• en specifikation över projektets löne- och helhets-
kostnader och intäkterna från projektet  

• uppgifter om andra understöd som man sökt och 
fått för samma projekt. 

 
När det gäller eventuella fortsatta ansökningar ska an-
sökan innehålla en utförlig redogörelse för verksamhe-
ten år 2014 och verksamhetsresultaten samt använd-
ningen av anslag och en plan över åtgärderna, resulta-
ten och utgifterna år 2015. 
 
 
UTBETALNING AV UNDERSTÖD 
 
Understödet betalas till statsunderstödstagaren i en el-
ler flera poster enligt tidpunkten för kostnaderna.

 


