
ELY-keskuksen merkinnät
Hankkeen numero

1. Hakija
Nimi Y-tunnus/henkilötunnus Tilatunnus

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka

Maatilan sijaintikunta toteutushetkellä Maatilan sijaintikunta

Puhelinnumero(t)

Hankkeen vastuuhenkilö ja asema organisaatiossa (yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt)

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Mitä tukea:

Saako alue muuta tukea (esim. Helmi-hankkeen tukea)

2. Lohkotiedot
Korvausta haetaan seuraaville peruslohkoille

Pinta-ala yhteensä ha  **) Merkitse pinta-alan jälkeen, onko lohko oma (O) vai vuokrattu (V).

Tunnus Pinta-ala, ha **Tunnus Pinta-ala, ha **) Peruslohkon nimiPeruslohkon nimi

3. Korvauksen hakeminen kertakorvausmenettelynä

HAKEMUS 
Ei-tuotannollisten investointien korvaus
Kosteikon perustaminen 

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Hakemus toimitetaan liitteineen
ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2022

Lomake 195

 Haen investointikorvausta kertakorvausmenettelynä, koska kokonaiskustannusarvio hankkeen toteutuksesta jää alle 100 000 euron.
Kyllä Ei

Tallentajan nimikirjaimet ja pvm. Tallennuksen tarkastajan nimikirjaimet ja pvm

Vastaanottaja ja lomakkeen saapumispvm



4. Hakijan vakuutus ja suostumus

Paikka ja aika Hakijoiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset (nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt)

LIITTEET 

 Suunnitelma (sisältää kustannuslaskelman)
 Hankkeen sijaintikartta
 Hankealueen kartta 
 Vuokrasopimukset
 Kopio yhdistyksen tai vesioikeudellisen yhteisön  kokouspöytäkirjasta
 Selvitys rekisteröidyn yhdistyksen tai vesioikeudellisen yhteisön nimenkirjoitusoikeudesta
 Omistus- ja hallintaoikeutta osoittavat selvitykset
 Muut tarpeelliseksi katsottavat tiedot

Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Hakija suostuu 
toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset ja suostuu tämän hakemuksen kohteena olevan toiminnan osalta 
suoritettavaan  katselmukseen.

Hakija suostuu siihen, että maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja niiden 
valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista, korvauksen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan 
hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa korvauksensaajan luona siten kuin laissa ohjelmaperusteisista 
viljelijäkorvauksista (1360/2014)  tai sen nojalla säädetään.

Rahoituspäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta. Hakija 
suostuu siihen, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä 
olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiakseen 
hakijaan ja tähän hankkeeseen liittyviä tietoja.
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