Kuulutus ympäristöhallinnon vuoden 2019 valtionavustuksista
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2019 harkinnanvaraiset valtionavustukset. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2019 valtion talousarviossa tähän määrärahaa.
Hakuaika alkaa 24.10.2018. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2018. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa tästä (esim. ympäri vuoden haettavat avustukset), ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeistuksessa. Ympäristöministeriön avustuksia haetaan käyttäen sähköistä hakutapaa.

Avustuksen kohteena oleva toiminta
Valtionavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin ja niitä haetaan sekä myönnetään ympäristöhallinnosta seuraavasti:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- rakennusperinnön hoitoon;
- saariston ympäristönhoitoon;
- pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen;
- haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan; sekä
- vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Ympäristöministeriö
- valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan;
- valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan;
- saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan;
- seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan.
Tarkemmat tiedot löytyvät ympäristöministeriön internetsivuilta:
http://www.ym.fi/harkinnanvaraisetvaltionavustukset
Hakulomakkeet löytyvät sähköisestä hakupalvelusta osoitteesta: hakupalvelu.fi
Yhteystiedot:
Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
puhelin 0295 250 000, kirjaamo@ym.fi

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
- kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin.

Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet ELY-keskuksen internetsivuilta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue
Yhteystiedot:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 1041, 45101 Kouvola,
puhelin 0295 029 000, kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä,
puhelin 0295 024 500, kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus: puhelin 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Sovellettava lainsäädäntö
Ympäristöhallinnon myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla
(688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin.
Tämän lisäksi vesien- ja merenhoidon suunnitelmien mukaisten vesien tilaa parantavien hankkeiden avustuksissa sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 lukua jätevesien käsittelemisestä ja johtamisesta viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sekä vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (714/2015). Pohjaveden suojelusuunnitelmien sisältövaatimuksista säädetään vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004).
Avustusten harkinta tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti ottaen huomioon edellä mainitut muut säädökset. Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään
valtion vuoden 2019 talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Valtionavustuksen saajan
on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).
Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-,
tai kehittämishankkeisiin ym.).

Helsingissä 24. päivänä lokakuuta 2018
Ympäristöministeriö

