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ILMOITUS JA HAKUOHJEET HAETTAVISTA AVUSTUKSISTA LENTOPAIKKOJEN RAKENTAMISEEN JA YLLÄPITOON

Liikenne- ja viestintäministeriö julkistaa haettavaksi avustukset Finavia
Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin.
Valtion vuoden 2017 talousarvion momentille 31.10.41 on varattu 1 milj.
euron määräraha. Määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien
toiminta- ja investointimenoihin.
Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Mikäli määrärahaa hakee useampi hakija eivätkä määrärahat riitä avustusten maksamiseen, maksetaan
määräraha saapuneiden hakemusten mukaisesti niille lentoasemille, joilta
on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut säännöllistä reittiliikennettä tai
asemien ylläpitäminen on muutoin liikennepoliittisesti sekä komission valtiontukisuuntaviivojen (EUVL 2014/C 99/03) mukaisesti perusteltavissa.
Avustusta voidaan myöntää lentoaseman ei-taloudelliseen toimintaan, taloudelliseen toimintaan sekä investointeihin. Ei-taloudellisella toiminnalla
tarkoitetaan toimintaa, joka tavallisesti kuuluu julkista valtaa käyttävän valtion vastuulle. Tällaisia toimintoja ovat lennonjohto, poliisi, tulli, palontorjunta ja toimet, jotka ovat tarpeen siviili-ilmailun suojelemiseksi siihen kohdistuvilta laittomilta teoilta sekä investoinnit, jotka liittyvät näiden toimien harjoittamisessa tarvittavaan infrastruktuuriin ja laitteisiin. Avustuksen myöntäminen muuhun kuin ei-taloudelliseen toimintaan edellyttää lisäksi komissiolle tehtävää valtiontuki-ilmoitusta ja komission hyväksyntää lentoasemia
ja lentoyhtiöitä koskevien valtiontukisuuntaviivojen (EUVL 2014/C 99/03)
nojalla.
Tukea haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä. Hakemuksessa
tulee käydä selvästi ilmi tukikelpoiset kustannukset sekä mitä tukea hakemuksella haetaan (ei-taloudellinen toiminta, taloudellinen toiminta, investoinnit) Hakemuksen liitteeksi tulee liittää lentoaseman tilinpäätös edelliseltä vuodelta.
Hakuajan aikana tulleet hakemukset käsitellään ja ratkaistaan yhdessä.
Hakemukset ovat lentoasemakohtaisia ja niitä otetaan vastaan vain yksi
hakemus lentoasemaa kohden.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 30.12.2016 kello 16.15.
mennessä osoitteeseen Liikenne- ja viestintäministeriö, kirjaamo, PL 31
00023 VALTIONEUVOSTO tai sähköpostitse kirjaamo@lvm.fi. Käyntiosoite on Eteläesplanadi 16, Helsinki.
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Hakemukseen pyydetään merkitsemään viite LVM/2095/08/2016
Hakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää huomioimaan näissä hakuohjeissa mainitut asiat.
Hakemuksen liitteineen voi toimittaa suomen- tai ruotsinkielisenä.
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