Avustukset kalatalouden alueelliseen
edistämiseen 2019
ja omistajakorvaukset vuodelta 2018
▪

Uusien kalatalousalueiden rahoituksen periaatteet ja hakuaika

▪

Hankeavustusten periaatteet ja hakuaika

▪

Omistajakorvausten jakoperiaatteet

Mitä uutta haussa vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018?
▪ Vuonna 2019 avustusten hakuaika on koko vuoden 2019 jatkuva haku.
▪ Haku alkaa 1.1.2019 ja hakemuksia voi jättää vuoden 2019 loppuun saakka.
▪ ELY-keskukset tekevät päätöksiä pitkin vuotta tarpeen mukaan ja määrärahojen
▪
▪
▪
▪

▪

puitteissa.
Jatkuvan haun avulla mahdollistetaan uusien kalatalousalueiden hakemusten
joustava käsittely sitä mukaa kun uudet alueet ovat valmiita jättämään
hakemuksensa.
Toimintarahoitushakemuksen ja hankehakemukset voi tarvittaessa jättää eri aikaan.
Toimintarahoitus eli yleisavustus jaetaan aiempaa suurempana perusosana, jossa
on myös alueittain vaihteleva korotusosa (perusteena hallintokuluihin vaikuttavat
vesiala, maa-ala eli matkaetäisyydet sekä mahdollinen monikielisyys). Määrärahaa
voi käyttää aiempaan tapaan kaksi vuotta.
Toimintarahan lisäksi alueet voivat hakea tarpeen mukaan hankeavustuksia.
Avustukset myönnetään pääsääntöisesti vuonna 2019 alkaville hankkeille.
Hankkeille tulee ilmoittaa hakemuksessa alkamis- ja päättymisaika, ja päätöksessä
tullaan antamaan aikaa maksatushakemusten toimittamiselle hankeaika+ 3 kk (ei
enää 2. vuoden syyskuun loppuun automaattisesti). Jatkoaikaa hankkeille voi hakea
tarpeen mukaan.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat yhtenä haun painopistehankkeena.
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Kalatalousalueiden toimintarahoitus, yleisavustus 1/2

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Kalastuslain 82 § mukaan osa kalastonhoitomaksuvaroista käytetään
kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Kalastuslain 83 § mukaan varat kalatalousalueiden toimintaan
myöntää kalatalousalueen hakemuksesta ELY-keskus. MMM ja ELYkeskukset voivat asettaa varojen käytölle ehtoja ja tulostavoitteita.
Alueet tulevat saamaan aiempaa selvästi suuremman, kaikille
samansuuruisen perusosan.
Perusosan päälle tulee laskennallinen perusosan korotusosa, joka
määräytyy hallintokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä eli alueen
koosta (etäisyydet eli maa-ala sekä hallittava vesiala) ja mahdollisesta
monikielisyydestä.
Em. toimintarahoituksen myöntämisen perusteista tullaan säätämään
MMM:n asetus, jonka perusteella ELY-keskukset jaon tekevät.
Toimintarahoituksen haku alkaa 1.1.2019 ja hakemuksia voi jättää
vuoden 2019 loppuun saakka.
Tuki haetaan aiempaan tapaan yksinkertaisella lomakkeella, johon
täytetään yhteystiedot ja haettu summa.
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Kalatalousalueiden toimintarahoitus, yleisavustus 2/2

▪
▪
▪

▪

Perustoimintaan myönnettävää yleisavustusta voi käyttää hallintomenoihin
ja lisäksi kaikkeen lakisääteiseen kalatalousalueiden yleishyödylliseen
toimintaan. Määrärahan käyttöaika on myöntövuosi + seuraava vuosi.
Alueiden toiminnan uusi rahoitusmalli on suunniteltu sellaiseksi, että se
takaa kaikille alueille riittävän perusrahoituksen toiminnan käynnistämiseen
ja käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun aloittamiseen. Suunnitelmat
tulee toimittaa ELY-keskukselle 31.12.2020 mennessä.
Kalatalousalueiden toiminnan rahoitusta voidaan mahdollisesti muuttaa
kokemuksien perusteella esim. 2020 jälkeen, kun alueiden toiminta on saatu
käyntiin.

Uudenlaisen perustoimintarahoituksen lisäksi alueet voivat hakea
harkinnanvaraisia hankeavustuksia. Vuonna 2019 kalavesien käytön ja
hoidon suunnittelu on yhtenä haun painopistealueena. Hankeavustuksia voi
siis hakea käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan. Rahoituksen
rajallisuuden vuoksi kaikkea tarvittavaa hankeavustusta käyttö- ja
hoitosuunnitelmiin ei todennäköisesti voida myöntää kerralla vuonna 2019,
vaan käyttö kannattaa suunnitella ulottuvaksi vuosille 2019-2020 (ja jättää
tarvittaessa täydentävä hakemus vuonna 2020).
9.11.2018

Avustukset kalatalouden edistämiseen 2019, hakuilmoitusluonnos
Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista
ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä
yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista
kalastonhoitomaksuista.
Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika on 1.1.-31.12.2019. ELY-keskukset myöntävät avustuksia määrärahojen puitteissa jatkuvasti
koko vuoden 2019 ajan.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien
kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.
Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.
Valinnassa erityisenä painopistealueena vuoden 2019 haussa ovat

•
•
•

kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat)
kalastusharrastuksen edistäminen
kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.
Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka
toimialue kattaa pääosan toiminnasta.
Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.
Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta
www.mmm.fi/kalat/avustukset
tai ELY-keskusten kalatalousviranomaisilta.

Omistajakorvaukset vuodelta 2018
▪

▪
▪

▪

Vuonna 2019 jaetaan korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien
maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä
kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vuonna 2018

ELY-keskuksen jakavat korvausvarat uusille kalatalousalueille.
Jakoperusteena on viehekalastusrasitus. Luonnonvarakeskuksen selvitys
uusien kalatalousalueiden rajojen mukaisesta viehekalastusrasituksesta
valmistuu arviolta huhtikuussa, minkä jälkeen ELY-keskus voi tehdä
jakopäätökset kuultuaan alueita uudesta jakoperusteesta.
Omistajakorvaukset jaettaneen uuden rasitusselvityksen valmistumisaikataulun
vuoksi syksyllä 2019.
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