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Lag
om ändring av 11 och 25 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeis-

ka förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om

Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 11 och 25 §, av dem 25 § sådan den lyder
delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer:

11 §

Krav som gäller stödmottagare

Stödmottagaren ska vara en juridisk person eller en fysisk person med rättshandlings-
förmåga. En juridisk person ska ha ett verksamhetsställe och en fysisk person ska ha sin
vanliga vistelseort inom det operativa programmets tillämpningsområde.

Stöd som är avsett för fiskare kan beviljas en fysisk person eller juridisk person vars
omsättning av den sammanlagda försäljningen av fisk och kräftor som fiskaren själv fång-
at och av bearbetade produkter av dessa i genomsnitt under de tre räkenskapsperioder som
omedelbart föregår beviljandet av stöd överstiger den omsättning som anges i 88 § 2 mom.
i lagen om fiske (379/2015).

En sökande som när stödansökan lämnas in inte uppfyller kravet i 2 mom. kan beviljas
stöd, om sökanden som bilaga till ansökan lämnar in en genomförbar plan över hur sökan-
den ska uppfylla kravet inom tre år efter att den sista betalningsposten av stödet har beta-
lats ut.

Stödmottagaren ska ha tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar samt
tillräcklig yrkeskunskap för att genomföra den åtgärd som stöds. En mottagare av inves-
teringsstöd ska dessutom ha förutsättningar för lönsam verksamhet, om det inte är fråga
om en allmännyttig investering.

25 §

Godkännande av utbetalningar

Utvecklings- och förvaltningscentret beslutar om utbetalning av stöd, om ansökan om
utbetalning av stöd görs genom separat ansökan om utbetalning.

Stöd för investerings- och utvecklingsprojekt kan betalas ut i förskott, om det är moti-
verat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som
stöds.

De inkomster som den åtgärd som stöds har gett upphov till beaktas som en faktor som
minskar stödbeloppet för ett utvecklingsprojekt. Som inkomster betraktas inte sådan pri-
vat finansiering som uppges i en ansökan som avses i 19 §. Stödmottagaren ska i samband
med ansökan om utbetalning lägga fram en redogörelse för inkomsterna från projektet.
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Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om utbetalning av stöd, om det för åtgär-
den betalas stöd utan separat ansökan om utbetalning och det har informerats om förfaran-
det i samband med inledande av ett i 18 § 2 mom. avsett tidsbundet ansökningsförfarande
som gäller den åtgärden.

————
Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021. Lagen tillämpas dock redan på stödansökning-

ar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter.

Helsingfors den 7 maj 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


