Så här förbereder du dig på att ansöka om understöd för ett
projekt för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket
1. Utforska
möjligheterna
till samarbete
Genom understödet för att främja
hållbar vattenhushållning inom jordoch skogsbruket stöds mångfacetterade
vattenhushållningsprojekt i avrinningsområdena. Projekten ska främja
genomförandet av vatten- och
havsförvaltningsplanerna.
När behovet bakom projektet och
projektets mål är klara, bekanta er
med andra aktörer i regionen
och utforska möjligheterna till
samarbete. Genom att engagera
nya samarbetsparter (till exempel
kommuner, föreningar och företag)
kan ni förbättra projektets verkningsfullhet och finansieringsmöjligheter.

2. Fråga experter
NTM-centralen i Norra Österbotten
ger mer information om ansökan
om understöd.
Vid den lokala NTM-centralen kan
ni be om råd om utredande av
grundläggande information och
bedömning av tillståndsbehovet.
Ni kan också be om råd om
planeringen av projektet av
miljöväsendet i kommunen,
regionala vattenskyddsföreningar
och andra nätverk.

3. Gör upp
en plan

Mer information och detaljerade anvisningar om ansökan:
ntm-centralen.fi
ym.fi/skjutsatvattenvarden

Gör upp en plan med projektets
centrala mål och åtgärder
för att främja uppnåendet
av målen. Be om behövliga
tillstånd av dem som äger markoch vattenområdena och gör
de anmälningar som behövs.
Kom överens om vem som ska
genomföra åtgärderna och hur
arbetet ska fördelas. Gör upp en
kostnads- och finansieringsplan,
en tidsplan och en eventuell
uppföljningsplan samt en
kommunikationsplan.

4. Fixa egen
finansiering
Understödet kan utgöra ca 50
procent av projektkostnaderna.
Resten av finansieringen kan bestå
av bland annat egen finansiering,
och då godkänns också värdet
av talko- och tjänstearbete,
eller annan finansiering, såsom
sponsorfinansiering, finansiering
från kommuner, privatpersoner och
stiftelser, intäkter från försäljning av
tillstånd samt gräsrotsfinansiering.

5. Fyll i ansökningsblanketten
Bekanta dig noggrant med
anvisningarna för ansökan och
lämna in ansökan inom utsatt
tid till NTM-centralen i Norra
Österbotten. Understödets
belopp och villkor samt de
stödberättigande åtgärderna
och kostnaderna framgår av
understödsbeslutet.
Anvisningar och blanketter för
ansökan om understöd hos
NTM-centralen finns på NTMcentralens webbplats

