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HAKUOHJE
Kestävä kalastus
Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien
saalisvahinkojen korvaaminen
Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, artikla 40.1.h
Tukea voidaan myöntää
Hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamista vahingoista.

Tuen hakeminen
Tukea
haetaan
(https://hyrra.mavi.fi).

Tukea voivat saada
Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella tai oikeustoimikelpoinen luonnollinen
henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella.

Tukihakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Hakemus on allekirjoitettava ja
toimitettava osoitteella Varsinais-Suomen ELY-keskus/
kalatalouspalvelut PL 36, 00521 HELSINKI. Hakemukseen on liitettävä tuen myöntämisen kannalta välttämättömät asiakirjat ja selvitykset.

Tuen ehdot
 Tukea voidaan myöntää merialueen kalastajalle, jonka
itse pyytämänsä saaliin arvo ylittää ALVvelvollisuuden alarajan (10 000 euroa) kolmen vuoden
keskiarvona. Hakijalle, joka ei täytä liikevaihdon vaatimusta, voidaan myöntää tukea, jos hakija esittää toteuttamiskelpoisen suunnitelman siitä, miten täyttää
vaatimuksen kolmen vuoden kuluessa tuen maksamisesta. Suunnitelman sisältövaatimukset on säädetty
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kaupallista
kalastajista (1349/2015, 2§).
 Hakija ei ole syyllistynyt petokseen EKTR:n tai
EMKR:n osalta.
 Hakijalla ei ole EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuvaa täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä,
jota ei ole maksettu.
Tuen määrä:
Korvauksen laskentaperusteena on kalastajan edellisen
vuoden rannikkokalastussaaliin laskennallinen arvo. Korvaus on 15 % saaliin laskennallisesta arvosta, joka määräytyy Luken vuosittain julkaisemien kalojen alueellisten
keskihintojen mukaan.
Korvaus voi olla enintään 7 000 euroa. Jos tuen lopullinen
määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 euroa, tukea ei myönnetä. Saaliin arvon laskennassa ei oteta huomioon trooli- ja
nuottakalastussaaliita.
Kalastaja voi hyötyä korvauksesta vain kerran kalastusvuodelta, eikä korvausta voi saada esim. erikseen itsenäisenä ammatinharjoittajana ja lisäksi kalastusyhtymän
osakkaana.

sähköisesti

verkkopalvelussa

Korvaus maksetaan kalastajan edellisenä vuonna ELYkeskukseen ilmoittaman saalisraportoinnin perusteella.
Ennen tuen hakemista tuen hakija voi pyytää ELY–
keskukselta edellisen vuoden saalistiedot ja tarkistaa niiden oikeellisuuden.
Ohjeita hakemuksen täyttämiseksi:
 kustannusmalliksi merkataan kertakorvaus
 kustannuserittelyä ja rahoitussuunnitelmaa ei täytetä
 hakemuksen liitteeksi tarvitaan kolmen edellisen tilikauden tilinpäätökset tai veroilmoitukset
Tuen maksaminen
KEHA-keskus maksaa tuen yhdessä erässä myönteisen
päätöksen saaneille. Erillistä maksuhakemusta ei tarvitse
toimittaa.
Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos
 tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät
ole täyttyneet.
 tuensaaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen
myöntämiseen tai maksamiseen.
 tuensaaja on kieltäytynyt avustamasta tuen tarkastuksessa.
 saalis on raportoitu väärin tukijärjestelmästä hyötymistarkoituksena.
 EU-lainsäädäntö sitä edellyttää

Väärän tiedon antaminen tuesta päättävälle viranomaiselle tuen saamiseen, määrään tai ehtoihin vaikuttamiseksi tai tukeen
vaikuttavan tiedon salaaminen taloudellisen hyödyn saamiseksi on säädetty rangaistavaksi rikoslain 29 luvun 5–8 §:ssä.
Tämä ohje on laadittu tiedottamistarkoituksessa ja se kuvaa tukea koskevia edellytyksiä ja sääntöjä pääpiirteissään. Hakuohjetta
ei ole tarkoitettu sitovaksi ohjeeksi, johon voisi vedota oikeudellisissa menettelyissä.

