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Lausuntopyyntö porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä Koltta
lain mukaisen tutkimusrahoituksen painopisteistä vuonna 2018

Lapin ELY-keskus pyytää lausuntoa porotalouden ja luontaiselinkeinojen ra
kennetukilain sekä Kolttalain mukaisen tutkimustahoituksen painopisteistä,
jotka esitetään hakuilmoitusluonnoksessa (liite 1). Lausuntopyyntö pyyde
tään niiltä tahoilta, joita maa-ja metsätalousministeriö on pyytänyt nimeä
mään jäsenen tutkimusrahoitusta koskevaan neuvottelukuntaan. Porotalou
den ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain 33 §:n mukaan tutkimusten ja
selvitysten rahoittamisen ohjaamista ja seurantaa varten voidaan asettaa
neuvottelukunta. Haun avaaminen ei siis edellytä neuvottelukuntaa. Koska
neuvottelukuntaa ei ole vielä nimitetty, pyytää tutkimusrahoitusta hallinnoiva
Lapin ELY-keskus näiltä tahoilta lausuntoa vuoden 2018 painopisteistä.

Valtioneuvoston (276/2017) asetuksen mukaisesti tutkimusrahoitusta hae
taan vuosittain viimeistään 31 päivänä maaliskuuta. Koska kyseinen päivä
on päivä on lauantai, tulee haun viimeiseksi päiväksi tiistai 3.4.2018, koska
maanantai on toinen pääsiäispäivä.

Aikataulusta johtuen lausunto pyydetään toimittamaan 7.2.2018 mennessä
osoitteeseen kiriaamo. latpi(äely-keskus.fi

Lisätietoja: porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen 0295 037 038.

Anne Ristoja Päivi Kainulainen
Ryhmäpäällikkö Porotalousasiantuntija
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LIITE 1
HAKUILMOITUS - luonnos

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilain sekä Kolttalain mukainen tutkimusrahoitus

haku avautuu — hakemukset toimitettava Lapin ELY-keskukseen 3.4.2018 mennessä

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan vuotta 2018 koskevia tutkimushanke-esityksiä, jotka edistävät porotaloutta ja

luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimus-

määrärahat myönnetään maatilatalouden kehittämisrahastosta. Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porota

loutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja

oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn. Samoin rahoitusta voidaan myöntää kilpailu- ja koera

kennustoimintaan sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Ra

hoitusta voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä säätiölle. Tut

kimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu.

Porotaloudella tarkoitetaan poronhoitolaissa tarkoitettua poronhoitoa. Luontaiselinkeinolla tarkoitetaan poro

taloutta sekä muuta maataloutta. Muuksi maataloudeksi katsotaan tällöin muun luontaiselinkeinon ohella pie

nimuotoisesti harjoitettu tavanomainen maataloustuotanto, ammattimainen metsästys, marjastus ja sienestys

sekä, lukuun ottamatta kalastusta ja metsätaloutta sekä muu luonnon jatkuvaan tuottokykyyn perustuvien luon

nonvarojen hyödyntäminen.

Tutkimuksen painopisteet vuonna 2018 ovat:

1) Poronhoidon ekologinen kestävyys

2) Porojenterveysja hyvinvointi

3) Liian lähellä asutusta tai viljellyillä pelloilla tapahtuva porojen laiduntaminen: keinoja ongelmatilantei

den hallintaan ja ennaltaehkäisyyn

4) Kolttaelinkeinojen kehittäminen ja kolttakulttuurin säilyttäminen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lomakkeelle nro XXX laaditut hakemukset on toimitettava La

pin ELY-keskukseen pääsiäisen pyhäpäivistä johtuen viimeistään tiistaina 3.4.2018 klo 16:15 mennessä. Allekir

joitetut hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti pdf-tiedostona osoitteella kirjaamo.lappi@ely

keskus.fi. Viestin otsikkoon hankkeen nimi. Hakemus voidaan toimittaa myös osoitteeseen Lapin ELY-keskus, PL

8060, 96101 Rovaniemi. Hakemuslomakkeeseen tulee liittää sivunumeroitu tutkimussuunnitelma liitteineen.

Hakulomake löytyy Lapin ELY-keskuksen sivuilta: XX. Lomakkeita saa myös Lapin ELY-keskuksesta. Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus ryhmäpäällikkö Anne Ristioja 0295 037 118 ja porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen 0295

037 038.


