ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM UNDERSTÖD
ANSLAG FÖR FRÄMJANDE AV NATURRESURS- OCH
BIOEKONOMI 2019
Specialunderstöd för projekt som anknyter till
restaurering och vård av värdefulla fågelvatten
VERKSAMHET SOM BEVILJAS UNDERSTÖD

VILLKOR FÖR UNDERSTÖDET

Specialunderstöd beviljas för projekt som anknyter till
restaurering och vård av värdefulla fågelvatten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen
(688/2001).
Projekten ska vara tidsmässigt begränsade och gälla
det gemensamma intresset. Projektresultaten ska vara
offentliga. Projekten kan löpa över ett eller flera år.
Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte
till fortsatt finansiering, utan beslut om utvecklingsstöd
fattas årligen inom ramen för budgetanslaget.
Understödet får användas endast för det ändamål som
fastställts i beslutet om statsunderstöd.
Det understöd som beviljas får inte täcka det fulla
beloppet av de totalkostnader som orsakas av det
projekt som utgör föremål för statsunderstödet, om
inte något annat följer av skäl som är motiverade och
nödvändiga för att målen med beviljandet av
statsunderstödet ska nås.

Villkoren för beviljande av understöd är att







ändamålet är samhälleligt godtagbart
statsunderstödet är motiverat med avseende
på de mål som satts för användningen av
understödet
understödet är nödvändigt med beaktande av
projektets eller verksamhetens art eller
omfattning eller med hänseende till andra
stöd
understödet inte snedvrider konkurrensen

De särskilda insatsområdena för ansökningsomgången
2019 är följande:
 Anläggning och restaurering av våtmarker i
närheten av värdefulla fågelvatten med hjälp
av verksamhetsmodeller som motiverar lokala
invånare, till exempel markägare och jägare,
primärt i syfte att ersätta rastplatser som
skyddats från jakt
 Förstudie om införande av jaktbegränsningar
på rastplatser för värdefulla vattenfåglar
genom avtal med områdets
ägare/jakträttsinnehavaren
 Genomförande och uppföljning av effektiv jakt
på små rovdjur och i synnerhet främmande
arter i närheten av värdefulla fågelvatten
 Vid bedömningen av beviljande av understöd
beaktas avståndet till värdefulla fågelvatten,
åtgärdernas omfattning, andelen
frivilligarbete i genomförandet av projektet,
utnyttjandet av nya verksamhetsmodeller som
motiverar lokala invånare, privata aktörers
finansieringsandelar samt åtgärdernas
kontinuitet, kvalitet och lönsamhet
 Vid val av projekt prioriteras projekt som
genomförs i samarbete med miljöministeriet
UNDERSTÖD KAN BEVILJAS
Allmännyttiga sammanslutningar med
rättshandlingsförmåga.

UNDERSTÖD BEVILJAS INTE FÖR BL.A. FÖLJANDE
KOSTNADER
Kostnader som inte anknyter till projektet.
ANSÖKAN OM UNDERSTÖD
Specialunderstöd beviljas på ansökan. Understöd söks
hos jord- och skogsbruksministeriet med en särskild
blankett. Projektets verksamhet ska beskrivas i
ansökningsblanketten under ”Sammandrag av
verksamhetsplanen”. Av planen ska framgå projektets
mål, åtgärder som vidtas, projektets resultat och
eventuella samarbetspartner.
Ansökan ska ha följande bilagor:
• Sammanslutningens verksamhetsplan
• Sammanslutningens budget
• Ett kostnadsförslag i vilket projektets
lönekostnader och totalkostnader samt
intäkterna från projektet specificeras
• Uppgifter om andra understöd som man sökt
och fått för projektet
• Ansökningsblankettens punkt 4 och 5 i fråga
om bilagor som ska bifogas ansökan gäller inte
jaktvårdsföreningar.
FINANSIERINGSBESLUT OCH UTBETALNING AV
UNDERSTÖD
Finansieringsbeslut fattas efter att de ansökningstider
som meddelats har gått ut. Understödet betalas till
statsunderstödstagaren i en eller flera poster enligt när
kostnaderna infaller.

