
   

 ANVISNING 
Specialunderstöd för regionalt främjande av 
fiskerihushållningen år 2019 

VERKSAMHET SOM UNDERSTÖDS 
 
Understöd beviljas för utvecklings-, försöks-, utbildnings-, ut-
rednings- och upplysningsprojekt som förbättrar planering, 
genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nytt-
jande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för 
fiskeövervakning.  
 

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse 
gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som 
förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de art-
specifika vårdprogrammen och strategierna (nationell kräft-
strategi medräknad), i fritidsfiskestrategin för den aktuella nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen och i strategin för fiskeriför-
valtningen. Projekten kan också genomföras inom verksam-
hetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentral. 
Ansökan riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral inom 
vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger 
rum. 
 

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 
2019:  
 

• planering av hållbar användning och skötsel av fiskeri-
områden (bl.a. planerna för nyttjande och vård av fiske-
riområdena)  

• främjande av intresset för fritidsfiske  
• fiskeövervakningen. 
 

När stödet prövas beaktas projektets effekter, omfattning, 
innovativitet och lönsamhet samt målgruppen för verksam-
heten. 
 
VILLKOR FÖR ATT FÅ UNDERSTÖD 
 

På understöd tillämpas lagen om fiske (379/2015) och 
statsunderstödslagen (688/2001). 
 

Villkoren för erhållande av understöd är att: 
 

• användningsändamålet är samhälleligt acceptabelt och 
allmännyttigt 

• understödet är nödvändigt med hänsyn till projektets el-
ler verksamhetens karaktär och omfattning 

• understödet är nödvändigt med hänsyn till andra offent-
liga stöd som sökanden fått 

• understödet får inte snedvrida konkurrensen och verk-
samheten på marknaden. 
 

Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag 
med rättshandlingsförmåga. Understödet får användas 
endast för ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet. Nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen kan reservera en del av 
anslaget och dela ut det senare. 
 

Projekten ska vara tidsmässigt begränsade, betjäna ett 
allmänt intresse och resultaten av projektet ska vara offent-
liga. Projekten kan löpa över ett eller flera år. Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen förbinder sig ändå inte till fortsatt 
finansiering, utan beslut om understöden fattas varje år 
inom ramen för ansökan till närings-, trafik- och miljöcen-
tralen och det disponibla anslaget. Projekten ska genomfö-

ras på det sätt som är förmånligast för samhället. De ska 
vid behov konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om 
offentlig upphandling och koncession (1397/2016). För ar-
bete i samband med projekten får inte betalas högre lön än 
vad som annars skulle betalas för motsvarande arbete 
inom sammanslutningen eller företaget i fråga 
 

I regel beviljar närings-, trafik- och miljöcentralen inte un-
derstöd för hela beloppet av de totala kostnaderna för pro-
jektet. Annan nödvändig finansiering kan omfatta även me-
del från kommuner, företag, andelslag eller fiskeriområden. 
I besluten om understöd till fiskeriområdena beaktas också 
användningen av fiskeområdets verksamhetsanslag. Av 
denna anledning ska till ansökan om understöd också fo-
gas fiskeriområdets budget för projektåret eller, om den 
fortfarande saknas, senaste budget. 
 

I den egna finansieringen kan också ingå talkoarbete eller 
naturaprestationer. Som pris på eget arbete och talkoar-
bete används 10 euro per arbetstimme med undantag för 
maskinellt schaktningsarbete, där de godtagbara kostna-
derna är 30 euro per arbetstimme. Som pris på förnöden-
heter, t.ex. grus eller virke används motsvarande anskaff-
ningspris, som man vanligtvis får betala för förnödenheter-
na på orten. Arbetets och förnödenheternas andelar beak-
tas endast om det företes en godtagbar utredning om dem. 
 

Om det understöd som söks täcker alla kostnader eller 
största delen av dem, ska i ansökan särskilt motiveras var-
för den höga understödsandelen är nödvändig för att målen 
med projektet ska nås. 
 
ANSÖKAN OM STÖD 
 

Understöd söks på en särskild blankett hos behörig nä-
rings-, trafik- och miljöcentral.  
 

Blanketten finns på internet: www.mmm.fi/fiskar/undestod 
 

Blanketter kan också beställas hos närings-, trafik- och mil-
jöcentralernas fiskerimyndigheter. Kontaktuppgifterna 
www.ely-keskus.fi/swe eller centralernas telefonväxlar. 
 

I ansökan ska uppges följande uppgifter: 
• sökandens kontaktuppgifter 
• projektplan, av vilken framgår ändamålet med projektet, 

vilka åtgärder som ska vidtas och resultaten samt even-
tuella samarbetspartner 

• kostnadsförslag och finansieringsplan samt specifikat-
ion av inkomsterna av projektet 

• uppgifter om andra understöd som sökts och erhållits 
för samma projekt. 

• fiskeriområdenas budget för projektåret eller senaste 
budget 

• bedömning av projektets effekter. 
 
UTBETALNING AV UNDERSTÖD 
Understödet betalas i efterskott till statsunderstödsmotta-
garen i en eller flera poster på grundval av de faktiska 
kostnaderna. Undantagsvis, av grundade skäl, får en del av 
understödet beviljas i förskott.      

   
 


