Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin

ELY-keskukset ilmoittavat haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistöjen käyttöä ja tilaa
parantaviin hankkeisiin vuodelle 2017.
Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää
vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai
vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Hankkeen kustannusten
tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan
hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Yksityiskohtaisemmin avustusperusteet on kuvattu
valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden
avustamisesta (714/2015).
Avustettavat hankkeet
Vesistökunnostuksiin myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän
tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai
pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Tukea suunnataan erityisesti hyvää
huonommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.
Tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen
sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla
esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin
valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen.
Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää
kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen.
Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta.
Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen,
kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet,
jotka on mainittu vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016 - 2021.
Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita edellä mainittuja tavoitteita.
Hankkeen toteuttaminen
Avustukset tulee käyttää ensisijaisesti vuonna 2017 toteutettaviin hankkeisiin. Laajoissa ja pitkäkestoisissa
hankkeissa avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Avustuksen
maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön
mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös hankkeen
suunnitteluun ja lupamaksuihin.
Avustuksen hakeminen
Avustusten hakuaika päättyy 30.11.2016. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon
määrärahojen puitteissa.
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista
aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden
täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona
pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta moottorityökonetta kohden.
Hakulomakkeet ovat saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut >
Rahoitus ja avustukset > Rahoitus ja avustukset - ELY-keskusten ympäristövastuualue > Harkinnanvaraiset
valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin.

Hakemukset lähetetään ELY-keskukselle sähköpostitse tai postitse. ELY-keskusten yhteystiedot:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kirjaamojen-yhteystiedot
Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:
Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla
toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, PäijätHämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden
avustushakemukset.
Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen,
Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien
hankkeiden avustushakemukset.
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