Saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen
korvaaminen ammattikalastajille
Viranomaisen merkintöjä:

13.7.2010

ELY-keskus

Dnro:

Hakija täyttää: (lue täyttöohjeet sivulla 2)
1. Hakijan nimi

2. Y-tunnus tai henkilötunnus

3. Jakeluosoite

4. Postinumero ja postitoimipaikka

5. Puhelin/matkapuhelin

6. Sähköposti

kk
7. Hakijan pankkiyhteys

8. Kalanmyyntitulot edellisenä vuotena, euroa

9. Kalastustulon osuus kokonaistuloista

Yli 30 %

15 – 30 %

(rasti ruutuun)

10. Hakijan arvio suojelutoimenpiteiden aiheuttamasta taloudellisesta menetyksestä, euroa

11. Suostumus tietojen antamiseen
Maa- ja metsätalousministeriö ja ELY-keskukset ovat oikeutettuja tämän hakemuksen käsittelemistä sekä tuen valvontaa varten antamaan ja saamaan kaikki tarpeelliset tiedot riippumatta yksityistä sitovista säännöksistä, jotka koskevat tämän hakemuksen yrityksen liiketoiminnan salassapidettävyyttä. Tiedoksisaantioikeus koskee erityisesti veroviranomaisen sekä muun
valtion viranomaisen tai kunnan hallussa olevaa tietoa sekä riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja neuvonta- ja edunvalvontajärjestöjen hallussa olevaa tietoa sekä asiantuntijalausuntojen hankkimista. Mitä edellä on sanottu, koskee myös tietojen vaihtamista silloin, kun se on tarpeen valtion ja siihen rinnastettavan muun julkisen rahoituksen yhteensovittamisen tai sitä koskevan hallinnon kannalta.
12. Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta allekirjoittamaan hakemuksen sekä antaa kohdassa 11 mainitun suostumuksen tietojen antamiseen ja
saamiseen.
Päiväys

Hakijan allekirjoitus/allekirjoitukset ja nimen selvennys

LIITTEET (rasti ruutuun)
Kaksi ensimmäistä liitettä ovat pakollisia!
A.

Tilinpäätöstiedot kolmelta edelliseltä tilikaudelta
Yksityishenkilön tai aloittavan yrityksen verotustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta

B.

Hakijan selvitys kalastuksesta ja suojelutoimenpiteiden aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta

C.

Muu liite, mikä?
Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen toimittamista.

Hakemuksen täyttöohje
YLEISTÄ
Tuen myöntämisessä sovelletaan kansallisesti valtionavustuslakia (688/2001) ja EU:n valtiontukisääntöjen perustana
komission asetusta 717/2014 (ns. vähämerkityksinen tuki kalastusalalla) eli tuki maksetaan de minimis -tukena, jolloin
yrityskohtainen maksimituki on enintään 30 000 euroa kolmen vuoden aikana kaikki kalatalousalan de minimis –tuet yhteen laskien. Tukea myönnetään passiivisten pyyntimuotojen rajoittamisesta aiheutuviin tulonmenetyksiin. Aktiivisina
pyyntimuotoina tukea ei näin ollen sovelleta nuotta- ja troolipyyntiin.
Hakemus tulee toimittaa viimeistään 5.9.2014 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen osoitteella EteläSavon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI. ELY-keskuksessa tiedusteluihin vastaavat Seppo Reponen, puh. 0295
024 078 ja Jorma Tiitinen, puh. 0295 024 095.
1. Hakija. Tuen hakijana voi olla yritys, ammattikalastaja tai ruokakunta. Ruokakuntana pidetään perhettä tai samassa
osoitteessa asuvia lähisukulaisia.
2. Y-tunnus tai henkilötunnus. Y-tunnusta käytetään aina, jos hakija on muu kuin yksityishenkilö tai ruokakunta.
8. Kalanmyyntitulot edellisenä vuonna. Hakija merkitsee kohtaan kirjanpidon mukaiset oman kalansaaliinsa myynnistä
saadut tulot edellisenä vuonna. Hakija liittää hakemuslomakkeen liitteeksi tilinpäätöstiedot (yritykset) tai verottajan antamat tulotiedot (yksityishenkilöt) kolmelta edelliseltä vuodelta. Tiedoista tulee ilmetä kalastustulojen määrä.
9. Kalastustulojen osuus kokonaistuloista. Hakija ilmoittaa ELY-keskukseen kalastuslain 6 a §:n mukaisen tuloluokituksensa.
Haettavana olevat korvaukset on tarkoitettu ammattikalastajille. Tällaisina kalastajina pidetään ELY-keskuksen ammattikalastajarekisterissä olevia kalastajia, joiden kalastuksen kokonaistulo on vähintään 30 prosenttia kalastajan saamien
kaikkien elinkeinotoiminnan kokonaistulojen, palkkatulojen ja muiden hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen
yhteismäärästä. Muiden ammattikalastajien osalta ELY-keskus voi korvata suojelutoimenpiteistä aiheutuvia haittoja, mikäli hakijan kalastustulot ovat merkittävät. Lähtökohtaisesti tällaiseksi tulorajaksi katsotaan vähintään noin 5 000 euron
vuosittainen kalastustulo. Mikäli hakija ei ole ilmoittautunut ELY-keskuksen ammattikalastajarekisteriin, tulee hänen toimittaa hakemus kotipaikkansa ELY-keskukseen ammattikalastajarekisteriin liittymiseksi ennen hakemusajan umpeutumista. Ammattikalastajana ei kuitenkaan pidetä kalastajaa, joka kalastustulot ovat alle 15 % kalastajan kokonaistuloista.
10. Hakijan arvio suojelutoimenpiteiden aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta. Hakija merkitsee kenttään oman
näkemyksenä suojelutoimenpiteiden aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta. Keskeisiä asioita, joiden aiheuttamista
taloudellisista vahingoista tai menetyksistä tulee antaa selitys, ovat kalastuskiellosta aiheutuva kalastuksen keskeytymisen aiheuttamat taloudelliset menetykset tai muista pyyntirajoituksista aiheutuvat taloudelliset menetykset. Hakijan tulee
tehdä yksityiskohtainen selvitys, josta ilmenee ainakin seuraavat seikat (tarvittaessa erillisellä liitteellä):
Pyydykset ja saaliit:
Hakijan käyttämät pyyntivälineet ammattikalastuksessa.
Saalisosuudet eri pyyntivälineillä ammattikalastuksessa.
Valtioneuvoston asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla, 295/2011, 6.4.2011) mukaisten kalastusrajoitusten aiheuttamat menetykset:
Onko alueella, jossa hakija harjoittaa ammattikalastusta voimassa asetuksen mukaiset kalastusrajoitukset?
Minkä osakaskuntien alueella hakijaa kalastaa?
Miten asetus vaikuttaa tulonmuodostukseen?
Aiheuttaako asetuksen määräys, jonka mukaa rysien pitää olla päältä avoimia, saalismenetyksiä ja kuinka paljon?
Valtioneuvoston asetuksen (Valtioneuvoston asetus verkkokalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi, 294/2011, 6.4.2011) ja osakaskuntien tekemien vapaaehtoisten kevätkalastuskieltojen ja (mm. verkkokalastuskielto) vaikutus:
Onko alueella, jossa hakija harjoittaa ammattikalastusta voimassa keväinen verkkokalastuskielto?
Onko hakijan kalastusalueella kielletty rysäkalastus kokonaan keväisin osakaskunnan sopimuksella?
Kuinka paljon verkkokalastuskielto aiheuttaa tulonmenetyksiä?
Kuinka paljon rysäkalastuskielto tai päältä suljettujen rysien käyttö aiheuttaa tulonmenetyksiä?
Mitä muita hakijan mielestä korvattavia vaikutuksia norpansuojelusta aiheutuu?

Asia käsitellään ja ratkaistaan tilinpäätöstietojen tai verottajan antamien tulotietojen mukaan sekä kalastajan oman kirjanpidon ja/tai asiaan annettavien muiden selvitysten perusteella.
12. Hakijan suostumus. Hakijan tulee lukea ao. teksti huolellisesti läpi ennen allekirjoitusta.

