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Kungörelse om behovsprövade statsunderstöd som söks från NTM-centraler
NTM-centralerna offentliggör en ansökningsomgång för behovsprövade statsunderstöd
inom förvaltningsområdena för miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet för
2021. Bidrag beviljas under förutsättning att riksdagen i statens budget 2021 anvisar anslag för detta.
Ansökningstiden börjar 15.10.2020. Ansökningar till NTM-centraler ska lämnas in senast
30.11.2020 i första hand elektroniskt (Regionförvaltningens e-tjänst) eller alternativt med
en utskrivbar blankett. Om ansökningstiden för ett bidrag avviker från det ovan nämna,
meddelas detta separat i samband med bidraget i fråga och i de detaljerade ansökningsanvisningarna.
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Verksamhet som bidraget avser
Statsunderstöd kan beviljas för följande syften och de söks och beviljas enligt följande:
NTM-centralerna beviljar bidrag till:
- vård av byggnadsarvet;
- miljövård i skärgården;
- utarbetande av skyddsplan för grundvattenområde;
- genomförande av restaurering av vattendrag samt åtgärder för vattenvård och
havsvård;
- vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser.
Dessutom beviljar tre NTM-centraler bidrag till restaurering i fiskerisektorn enligt följande:
-

-

NTM-centralen i Lappland till projekt som genomförs i landskapen Lappland,
Kajanaland och Norra Österbotten.
NTM-centralen i Norra Savolax till projekt som genomförs i landskapen Norra
Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland,
Mellersta Finland och Norra Karelen.
NTM-centralen i Egentliga Finland till projekt som genomförs i landskapen
Kymmenedalen, Södra Karelen, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Därutöver beviljar NTM-centralen i Lappland bidrag till:
- verksamhet som främjar avfallshantering i fjällområden.
Därutöver beviljar NTM-centralen i Mellersta Finland bidrag i hela Finland till:
- nationellt eller regionalt betydelsefulla projektbaserade initiativ som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och -upplysning.
Därutöver beviljar NTM-centralen i Norra Österbotten bidrag i hela Finland till:
- försöks- och utvecklingsprojekt som främjar hållbar vattenhantering i jordbruket
och skogsbruket.
Därutöver beviljar NTM-centralen i Kajanaland bidrag i hela Finland till:
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-

bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter.

Närmare information och ansökningsblanketter från NTM-centralens webbtjänst:
Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö (www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue)
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Tillämplig lagstiftning
Bidrag som beviljas av NTM-centraler är behovsprövade. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001) som tillämpas på grunderna för beviljande
av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa.
Dessutom tillämpas på bidrag till projekt som förbättrar tillståndet i vattendrag enligt planer för vattenvård och havsvård statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015) samt i
fråga om ekonomisk verksamhet EU:s regler om statligt stöd. Lagen om vattenvårdsoch havsvårdsförvaltningen (1299/2004) föreskriver separat om innehållen i skyddsplaner för grundvattenområden.
Dessutom tillämpas på bidragen till bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt hanteringsplanen för bekämpning av invasiva främmande arter
EU:s förordning om invasiva främmande arter (EU/nr 1143/2014), lagen om hantering av
risker orsakade av främmande arter (1709/2015), statsrådets förordning om hantering
av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019), planen för hantering av
främmande arter I (godkänd 13.3.2018), planen för hantering av främmande arter II
(godkänd 23.5.2019), planen för hantering av främmande arter III (godkänd X.10.2020)
samt naturvårdslagen (1096/1996) 6 §.
Prövningen av bidrag görs enligt 5 § och 7 § i statsunderstödslagen med beaktande av
ovan nämnda övriga författningar. Vid prövningen av bidrag beaktas särskilt hur den
verksamhet eller det projekt som understöds främjar de mål för miljöministeriets och
jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som presenteras i statens budget
för 2021. Mottagaren av statsunderstöd ska vid användningen av medel följa lagen om
offentlig upphandling och koncession (1397/2016).
Statsunderstöd kan beviljas i form av allmänt understöd eller specialunderstöd (till investering-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt osv.).
Den 15 oktober 2020
NTM-centraler

