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1. FÖRETAG

Företagets hemkommun

2.  DE MINIMIS STÖD SOM BEVILJATS OCH BETALATS FÖRETAGEN UNDER INNEVARANDE ÅR OCH TVÅ FÖREGÅENDE ÅR

3. FÖRETAGETS ÄGARE

4. FÖRETAGETS PRODUKTER

Omsättning, balansomslutning och personalstyrka

Räkenskapsperiodens slut (mm/å)

Omsättning, euro

Balansomslutning, euro

Personalstyrka

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

BetalningsdatumUtbetalt stöd, euro

Kommande räkenskapsperioder

Sökandens beskattningskommun

5. OMSÄTTNING, BALANSRÄKNING OCH PERSONALSTYRKA RÄKNAT I ÅRSARBETSPLATSER

Namn Lägenhetssignum

Stödet beviljats av

Tidpunkten då företaget inleder verksamheten Tidpunkt för införande i handelsregistret

Kontaktpersonens telefonnummer/e-post Företagets bransch

Stödets karaktär (bidrag, 
räntestöd)

Belopp, euro
Datum för 
beviljandet

Föregående räkenskapsperioder
Innevarande 

räkenskapsperiod

Företagets nuvarande produkter och deras andelar (%) av företagets omsättning. Produkter som berörs av den planerade åtgärden och deras 
andel (%) av hela omsättningen efter att åtgärden har genomförts.

Företagets ägare samt deras ägarandelar. Om ett eller flera andra företag äger ¼ eller mer av sökandeföretaget måste man nämna 
ägarföretagets eller ägarföretagens omsättning, balansomslutning och personalstyrka under föregående räkenskapsperiod (vid behov på en 
separat bilaga).

FÖRETAGSUPPGIFTER / AVTAL
Bilaga till ansökan för företagsgruppens 
utvecklingsstöd 

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 
2014–2020

Postnummer och postanstalt

Kontaktpersonens namn och ställning i organisationen

Utdelningsadress

FO-nummer
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A. Kostnadsförslag för utvecklingsåtgäder som gäller det enskilda företaget

Lönekostnader

Köpta tjänster och arvoden 

Resekostnader

Övriga kostnader

Kostnader sammanlagt

C. Sammanlagt (A+B)

privat finansiering (företagets egen andel)

offentlig finansiering (de minimis -stöd till företaget)

Myndighetens 
anteckningar

Sökanden försäkrar att uppgifterna i ansökan och bilagorna till den är riktiga. Sökanden har gjort sig förtrogen med 
ansökningsanvisningarna och känner till de risker som hänför sig till inledandet av projekt som avses i ansökan. Sökanden 
samtycker till att sända tilläggsutredningar som behövs vid avgörandet av ansökan och samtycker till att det utförs en 
företagssyn av den verksamhet som avses i denna ansökan.

Undertecknad samtycker till, att av det stöd som hänför sig till företagsgruppens utvecklingsstöd och övrigt offentligt stöd anses 
som de minimis stöd högst det belopp som under punkt 7C i denna blankett antecknats som offentlig finansiering för företaget 
ifråga. De minimis stöd som företaget erhållit, får under inget enskilt beskattningsår under en treårsperiod överstiga 200 000 
euro.

Underskrift och namnförtydligande

7. KOSTNADERNA OCH FINANSIERING

9. FÖRSÄKRAN OCH SAMTYCKE AV  FÖRETAG SOM DELTAR I PROJEKT FÖR FÖRATAGSGRUPPER

6. UTVECKLINGSÅTGÄRD

Ort och tid

UTVECKLINGSÅTGÄRDER AV DET ENSKILDA FÖRETAGET                                                                                                                         
Beskrivning av utvecklingsåtgärderna. Vid behov en separat bilaga.

B. Avdelen av kostnaderna  för gemensamma åtgärder 
av företagsgruppens projekt

För beredning och övervakning av finansieringsbeslutet kan NTM-centralen behöva information av olika myndigheter och 
offentliga finansiärer ( t.ex. Finnvera, Regionförvaltningsverket, skattemyndigheterna). Den sökande samtycker till att NTM-
centralen kan utan hinder av bestämmelserna om affärs- och yrkeshemligheter vara i kontakt med dessa myndigheter och 
offentliga finansiärer samt med övriga finansiärer som nämns i finansieringsplanen för att få information om sökanden och 
denna åtgärd.
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Företagaren förbinder sig, att till förverkligaren som privat finansiering utbetala högst den under punkt 7C angivna 
privata finansieringsandelen i enlighet med stödbeslutet.

Ort och tid Företagarens underskrift och namnförtydligande

Underskrift och namnförtydligande av projektledaren

AVTAL MELLAN FÖRETAGET OCH DEN SOM FÖRVERKLIGAR ETT FÖRETAGSGRUPPSPROJEKT 
GÄLLANDE DELTAGANDE I ETT FÖRETAGSGRUPPSPROJEKT
Undertecknade deltagande företag och förverkligare (projektledare) av ett företagsgruppsprojekt förbinder sig 
medels detta avtal att iaktta följande villkor:
Förverkligaren verkställer de företagsinriktade utvecklingsåtgärderna, vars sammanlagda kostnader får uppgå till 
högst det belopp som anges under punkt 7A.
Dessutom verkställer förverkligaren följande för samtliga deltagande företag gemensamma åtgärder, av vilka 
kostnader företagets kalkylerade andel uppgår till högst det belopp som anges under punkt 7b:
1. Sammanställande av företagsgruppsprojektet, ansökan och utbetalning av stödet, bokföring och övrigt 
förvaltningsarbete
2. Följande för samtliga företag gemensamma, egentliga utvecklingsåtgärder (vid behov en plan som bilaga): 
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