Så här inleder du ett restaureringsprojekt
och ansöker om understöd
3. Gör upp en plan
1. Utforska
möjligheterna
till samarbete
När ni planerar att restaurera ett
vattendrag, skapa nätverk med
andra aktörer i regionen och utforska
möjligheterna till samarbete. För
att förbättra vattenstatusen krävs
ofta gemensamma ansträngningar i
hela avrinningsområdet. Genom att
engagera nya samarbetsparter
(till exempel kommuner och företag)
kan ni effektivisera vattenskyddet.

2. Fråga experter
Kontakta en expert på
vattendragsrestaurering vid
den lokala NTM-centralen,
miljöväsendet i kommunen,
regionala vattenskyddsföreningar
och andra nätverk. Fråga om
råd om vad som bör beaktas i
planeringen och be om hjälp
med att utreda grundläggande
information. Frågor om huruvida
det krävs tillstånd besvaras av
NTM-centralen.

Att genomföra en restaurering
kräver planering. Ni kan till att
börja med ansöka om understöd
för planeringen. Med tanke på
restaureringsplanen bör vattendragets tillstånd och redan
vidtagna åtgärder kartläggas.
Be om behövliga tillstånd av dem
som äger mark- och vattenområdena och gör de anmälningar
som behövs. Kom överens
om vem som ska genomföra
åtgärderna och hur arbetet ska
fördelas. Gör upp en kostnadsoch finansieringsplan, en tidsplan
och en uppföljningsplan samt
en kommunikationsplan.
Det är i allmänhet bättre att
sökanden är en förening eller
annan organisation än en
enskild person.

Detaljerade anvisningar om ansökan och mer information:
ym.fi/skjutsatvattenvarden
ymparisto.fi/vesistokunnostusverkosto

4. Fixa
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. Understöd
kan beviljas för projekt som främjar
målen i vattenförvaltningsplanerna
och havsförvaltningsplanen.

5. Fyll i ansökningsblanketten
Ansökningsblanketten och länken
till den elektroniska tjänsten finns
på den lokala NTM-centralens
webbplats. Studera anvisningarna
i tid. Kom ihåg att ansökan om
understöd ska lämnas in till NTMcentralen, och tillstånd ska ha
beviljats innan åtgärderna inleds.
Lämna in ansökan inom utsatt
tid. NTM-centralen beslutar om
de projekt som ska finansieras på
våren följande år.

