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ANSÖKAN OM UTBETALNING
Blnr 3317
VERKSAMHETSPENNING FÖR AKTIONSGRUPP
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

Ny ansökan om utbetalning

Lnro 3316A
Korrigering/komplettering av betalningsansökan som är under beredning
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020

REGISTRERINGSANTECKNINGAR
Mottagarens namn/handläggarens namn

Ankommit, datum

1. AKTIONSGRUPP
1.1 Namn

1.2 FO-nummer

1.3 Besöksadress

1.4 Postnummer och postort

1.5 Postadress

1.6 Postnummer och postort

1.7 Bankkontonummer IBAN

1.8 Bankens BIC-kod

1.9 Kontaktperson och kontaktuppgifter (telefon och e-post)

1.10 Företag och person som ansvarar för sökandens bokföring och deras kontaktinformation (telefon och e-post)

1.11 Adress för bokföringens förvaringsplats

2. UPPGIFTER OM VERKSAMHETSPENNINGEN
2.1 Verksamhetspenningens namn

2.2 Projektets nummer

3. GENOMFÖRANDE AV AKTIONSGRUPPENS VERKSAMHETSPENNING
3.1 Beskrivning av hur genomförandet av aktionsgruppens strategi har framskridit i förhållande till den plan som godkändes i
stödbeslutet. Beskrivningen ska gälla den period som ansökan om utbetalning omfattar.
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3.2 Utredning över förändringar i aktionsgruppens verksamhet, ekonomiska omständigheter eller andra omständigheter som
inverkar på genomförandet av planen för verksamhetspenningen efter beviljandet av stödet.

4. MERVÄRDESSKATT I ANSLUTNING TILL KOSTNADER FÖR VERKSAMHETSPENNINGEN
Utbetalning av kostnader för verksamhetspenningen ansöks exklusive mervärdesskatt.
Utbetalning av kostnader för verksamhetspenningen ansöks inklusive mervärdesskatt.
Sökanden kan inte uppta mervärdesskatten i de kostnader som anges i ansökan om utbetalning om sökanden får mervärdesskatt
som anknyter till kostnaderna som avdrag eller återbetalning eller om sökandens utgifter för mervärdesskatt ersätts i
finansieringsandelar som staten beviljat för sökandens verksamhet.

5. FÖRSKOTT TILL VERKSAMHETSPENNING (fyll i denna punkt endast vid ansökan om förskott)
5.1 Stöd för vilket utbetalning söks hos landsbygdsverket
5.2 Motivering för ansökan om förskott.

6. KOSTNADERNA FÖR VERKSAMHETSPENNINGEN
6.1 Ansökan om utbetalning för perioden _____/_____20_____ - _____/_____20_____
6.2 Ansökan gäller:
betalningspost

slutbetalning

stöd för semesterpenning, -lön eller -ersättning som söks efter slutbetalningen

FAKTISKA KOSTNADER (VERKSAMHET)

Kalkylmässig allmän
kostnad 24 %

Kalkylmässig allmän
kostnad 15 %

Faktiska kostnader

6.3 Löner
6.4 Arvoden
6.5 Hyror
6.6 Köpta tjänster
6.7 Resekostnader
6.8 Övriga direkta kostnader
6.9 Kalkylmässiga allmänna kostnader
6.10 Inkomster (dras av)
6.11 FAKTISKA KOSTNADER SAMMANLAGT
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Kalkylmässig allmän
kostnad 24 %

FAKTISKA KOSTNADER (AKTIVERING)

Kalkylmässig allmän
kostnad 15 %

Faktiska kostnader

6.13 Löner
6.14 Arvoden
6.15 Hyror
6.16 Köpta tjänster
6.17 Resekostnader
6.18 Övriga direkta kostnader
6.19 Kalkylmässiga allmänna kostnader
6.20 Inkomster (dras av)
6.21 FAKTISKA KOSTNADER SAMMANLAGT

7. STÖD SOM SÖKS ATT UTBETALAS OCH ANNAN FÖRVERKLIGAD FINANSIERING
7.1 Stöd som söks att utbetalas (verksamhet)
7.2 Stöd som söks att utbetalas (aktivering)
7.3 Kommunfinansiering
7.4 Annat offentligt stöd
7.5 Inkomster (läggs till)
7.6 FINANSIERING SAMMANLAGT

8. YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information om ansökan (anteckna vilken punkt i ansökan informationen gäller)

9. UNDERSKRIFT OCH FÖRSÄKRAN
Jag försäkrar att för den verksamhetspenning som ska genomföras och de kostnader som uppges i ansökan om utbetalning
inte har sökts eller erhållits annat offentligt stöd eller offentlig finansiering som innehåller annat stöd från Europeiska unionens
medel eller nationella medel utöver det som uppges i denna ansökan.
Aktionsgruppen har fått annat offentligt stöd eller offentlig finansiering som innehåller annat stöd för kostnader som uppges i
denna ansökan om utbetalning enligt specifikationen nedan
Finansiär
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Jag har tagit del av stödbeslutets villkor och är medveten om att införande av icke-stödberättigande
kostnader i ansökan om utbetalning kan medföra avdrag av det stöd som betalas utifrån stödberättigande
kostnader. Jag försäkrar att de uppgifter jag uppgett i denna ansökan om utbetalning är riktiga.
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande av aktionsgruppens representant

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande av aktionsgruppens representant
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