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ALLMÄNNA UNDERSTÖD FÖR VERKSAMHET INOM ORGANISATIONER INOM  
FISKERIBRANSCHEN 

 
 
Verksamhet som beviljas understöd 
De allmänna understöden är avsedda för landsom-
fattande organisationer inom fiskeribranschen som 
enligt sina regler i huvudsak syftar till att stimulera 
fiskerihushållningen. Vid beviljande av understödet 
beaktas verksamhetens effekt, omfattning, typ, 
ekonomisk effekt och målgrupp.  
 
Villkoren för att få understöd 

 Användningsändamålet är samhällsmässigt 
godtagbart 

 Beviljande av statsunderstöd är motiverat med 
tanke på de mål som har ställts på understödet 

 Understödet är nödvändigt med tanke på pro-
jektets eller verksamhetens typ, omfattning eller 
andra understöd 

 Understödets konkurrensneutralitet 
 
Den organisation inom fiskeribranschen som bevil-
jas understöd ska ha rättshandlingsförmåga, och 
organisationen skall förvaltas i enlighet med före-
ningslagen (503/1989).  
 
Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd 
endast till landsomfattande fiskeorganisationer vars 
medlemmar kan ansöka om understöd hos dessa 
organisationer. 
 
Villkoren för understöd 
På understöden tillämpas lagen om fiske 
(286/1982) och statsunderstödslagen (688/2001). 
 
Det understöd som beviljas får inte täcka det fulla 
beloppet av helhetskostnaderna för verksamhet 
som är föremål för statsunderstödet, om inte annat 
föranleds av de nödvändiga och motiverade skälen 
för att uppnå målen, som behövs för att statsun-
derstödet ska kunna beviljas. 
 
Jord- och skogsbruksministeriet kan ställa resul-
tatmål på understödstagarna genom vilka ministe-
riet styr användningen av understödet. 
 
Om statsunderstöd beviljas för att användas för att 
understödja en verksamhet eller ett projekt som 

genomförs av någon annan än understödstagaren 
och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbe-
slutet, ska statsunderstödstagaren ingå ett avtal 
om statsunderstödets användning, övervakningen 
av dess användning och villkoren för dessa med 
den som genomför verksamheten eller projektet. 
 
Ansökan om stöd 
Allmänna stöd för organisationernas verksamhet 
beviljas på basis av ansökan. Stöd söks hos jord- 
och skogsbruksministeriet med en särskild blan-
kett. Beslut om finansiering fattas en gång om året 
efter ansökningstiderna som meddelas separat.  
 
Följande bilagor ska lämnas tillsammans med an-
sökningsblanketten 

 Organisationens godkända verksamhetsplan 

 Organisationens godkända budget med samma 
noggrannhet som den bifogande budget- och 
redovisningsblanketten 

 En redogörelse för de understöd som organisa-
tionen sökt och fått för samma ändamål under 
året för ansökan och året innan 

 Uppgifter om organisationen 
- organisationens regler 
- sammansättning av styrelsen 
- antalet anställda sammanlagt 
- antalet person- och organisationsmedlemmar 

(gäller även för medlemsorganisationerna) 
- medlemsavgiftens storlek 

 Organisationens verksamhetsberättelse eller en 
annan redogörelse för den föregående räken-
skapsperioden 

 Organisationens resultaträkning, balansräkning 
och revisionsberättelse för den föregående rä-
kenskapsperioden 

 
Budgeten ska ställas upp i den form som jord- och 
skogsbruksministeriets redovisningsblankett krä-
ver. 
 
Utbetalning av understöd 
Understödet betalas till statsunderstödstagaren i en 
eller flera poster enligt tidpunkten för kostnaderna.

 


