1(8)

ANSÖKAN OM FÖRETAGSSTÖD
Programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland 2014–2020
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

Blnr 3305
Ny ansökan

Ändring/komplettering av föregående ansökan

Registreringsanteckningar: närings-, trafik- och miljöcentralen fyller i
Mottagningsanteckningar: stämpel, ankomstdatum, mottagare

Registreringsanteckningar: den lokala aktionsgruppen fyller i
Aktionsgruppens namn
Ankomstdatum
Mottagare

Stöd söks från

Leader-aktionsgruppens finansieringskvot

NMT-centralen

1. DEN SÖKANDE
Namn

FO-nummer/personsignum

Den sökandes hemkommun

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och postkontor

E-post

webbplats

Kontaktpersonens namn och ställning i organisationen

Kontaktpersonens telefon/e-post

Är den sökande medlem av ett jordbrukshushåll

Lägenhetssignum

Ja

Nej

Företagets situation i ansökningsskedet

Nystartad företag

Tidpunkt då företaget startat sin verksamhet

Verksamt företag

2. FÖRETAGETS ÄGARE
Företagets ägare och ägarnas andel Om ett annat företag eller andra företag äger 1/4 eller mera av det sökande företaget, ska ägarföretagets
eller -företagens omsättning under föregående räkenskapsperiod, balansräkningens slutsumma och antalet arbetstagare nämnas.
Motsvarande uppgifter ska uppges om företagen som det sökande företaget eller dess ägare äger (vid behov separat bilaga).
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3. SÖKT STÖD (endast ett stöd kan sökas med samma ansökan)
Nyetableringsstöd för ett nytt företag

Investeringsstöd

Nyetableringsstöd för ett verksamt företag

Stöd för genomförbarhetsutredning av investeringen

Nyetableringsstöd för ett försök

Åtgärdens namn

Verksamhetsområde

Kommunen där projektet genomförs vid tidpunkten för ansökan

Kommunen där projektet genomförs med 2014 års
kommunindelning

Noggrann adress för företagets verksamhet (den där projektet genomförs): väg, nummer, postnummer och postkontor

Sammandrag av åtgärden (beskrivning av företagets verksamhet och åtgärdens betydelse för företaget)

4. FÖRETAGETS NUVARANDE ELLER PLANERADE VERKSAMHETSOMRÅDE/PRODUKTER
Företagets (nya) produkter:
Företaget framställer och/eller säljer
jordbruksprodukter i första
förädlingsledet

De ekologiska produkternas andel av produktionen

%

Företagets (nya) produkter:
Företaget framställer och säljer främst andra
produkter som framställs av jordbruksprodukter
(längre förädlande livsmedel)
De ekologiska produkternas andel av produktionen

%

Företaget producerar och/eller distribuerar
förnybar energi (värme och/eller
elektricitet)
Företagets (nya) produkter:

Företaget producerar och säljer tjänster
eller framställer och säljer andra än de
nämnda produkterna
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5. FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING
Berätta till vem, vart och hur ditt företag säljer eller ämnar sälja sina produkter/tjänster (sammandrag av det som presenterats i affärsplanen):

Ja

Säljs mer än hälften av produkterna via s.k. korta distributionskedjor?

Nej

6. STÖD AV MINDRE BETYDELSE (DE MINIMIS) SOM TIDIGARE BEVILJATS DEN SÖKANDE
De minimis-stöd som beviljats den sökande under innevarande och två föregående år
Stödet beviljats av

Stödets slag (bidrag,
räntestöd)

Belopp, euro

Datum för beviljande

7. OMSÄTTNING, BALANSRÄKNINGENS SLUTSUMMA OCH ANTALET ARBETSTAGARE I
ÅRSARBETSPLATSER
omsättning, balansräkningens slutsumma och antalet arbetstagare

Tidigare räkenskapsperioder

Löpande räkenskapsperiod

Kommande
räkenskapsperiod,
uppskattning

Kommande
räkenskapsperiod,
uppskattning

Räkenskapsperiodens slut (mån/år)

Omsättning, euro
Balansräkningens slutsumma, euro
Antalet arbetstagare
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8. KOSTNADSBERÄKNING, SÖKT STÖD OCHFINANSIERINGSPLAN
Projektkostnaderna föreslås utan mervärdesskatt om den sökande inte har att förete en av skattemyndigheten erhållen eller
annan tillfredsställande utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för kostnaderna. Noggrannare
kostnadsberäkning ska presenteras som bilaga.

A. INVESTERINGSTÖD FÖR FÖRETAG
Ja

Mervärdesskatten ingår i projektets kostnadsberäkning

Nej

Investeringens kostnadsberäkning
Köp av byggnad
Byggande

Nybygge

Ombyggnad

Utbyggnad

Maskiner, anläggningar, utrustning
Immateriella investeringar
Investeringens kostnader sammanlagt
Som stöd för investeringen ansöks det maximala beloppet som programmet
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och författningarna gör möjligt

Finansieringsplan
Sökt stöd
Lån från Finnvera
Annat stöd eller lån
Banklån
Egen finansiering
Finansiering sammanlagt
Tillstånd som behövs för investering/byggande
4.1 Bygglov

4.2 Miljötillstånd

Behövs, har inte ännu sökts

Behövs, har inte ännu sökts

Pågår

Pågår

Beviljat

Beviljat

Säkerställt att inte behövs

Säkerställt att inte behövs

4.3 Åtgärdstillstånd

4.4. Annat myndighetstillstånd

Behövs, har inte ännu sökts

Behövs, har inte ännu sökts

Pågår

Pågår

Beviljat

Beviljat

Säkerställt att inte behövs

Säkerställt att inte behövs

4.5 Byggnadstillsynens anmälningsförfarande
Behövs, har inte ännu gjorts
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B. GENOMFÖRBARHETSUTREDNING AV INVESTERINGEN
Ärenden, planerade åtgärder och deras kostnadsberäkning som ingår I genomförbarhetsutredningen (projektplan)

Mervärdesskatten ingår i projektets kostnadsberäkning

kyllä

ei

Kostnadsberäkning
Köpta tjänster, lönekostnader och arvoden
Resekostnader och övriga kostnader
Kostnader sammanlagt
För genomförbarhetsutredningen ansöks det maximala stödbeloppet som programmet
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och författningarna gör möjligt
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C. NYETABLERINGSSTÖD FÖR FÖRETAG
Etableringsåtgärder (rubriker, noggrannare i affärsplanens genomförandeplan)

Ja

Nej

Mervärdesskatten ingår i projektets kostnadsberäkning

Kostnadsberäkning
Köpt tjänst (specificering i genomförandeplanen)
Övriga kostnader (specificering i genomförandeplanen)
Kostnader sammanlagt

9. DEN FÄRSKASTE FÖRETAGSANALYSEN
Analysen gjord av och tidpunkt

10. ÖVRIG OFFENTLIG FINANSIERING
Söker man övrig offentlig finansiering för åtgärden?

Ja

Nej

Specificering av den övriga offentliga finansieringen (finansiär, stödform, belopp och datum för ansökan)

Har åtgärden fått övrig offentlig finansiering?

Ja

Nej

Specificering av den övriga offentliga finansieringen som erhållits(finansiär, stödform, belopp och datum för beslutet)

11. OFFENTLIG BESKRIVNING AV PROJEKTET,sammandrag av projektets innehåll, som publiceras på webbsidorna när
stöden offentliggörs
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12. DEN SÖKANDES FÖRSÄKRAN OCH SAMTYCKE
Den sökande försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är riktiga. Den sökande har gjort sig förtrogen med
ansökningsanvisningarna ochkänner till riskerna i samband med inledandet av den verksamhet som avses i ansökan. Den
sökande samtycker till att sända de tilläggsutredningar som behövs för att ansökan ska kunna avgöras och samtycker till en syn
av företaget till den del som gäller verksamheten som är mål för denna ansökan.
Sökanden försäkrar att företaget under de 24 månader som föregått inlämnandet av ansökan inte har överfört samma eller
liknande verksamhet eller en del av verksamheten från det ursprungliga verksamhetsstället i en annan medlemsstat i EESområdet till det verksamhetsställe i Finland där investeringen enligt ansökan kommer att genomföras. Företaget åtar sig att inte
överföra motsvarande verksamheter från en annan medlemsstats territorium till det i Finland belägna verksamhetsstället under
24 månader från utbetalningen av den sista posten av understödet som beviljats för investeringen.
Den sökande samtycker till att jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, NTM-centralerna dels har rätt att få alla
nödvändiga uppgifter som behövs för avgörande av ansökan, för utbetalning, övervakning och uppföljning av stödet och dels att
utföra kontroll hos stödtagaren på det sätt som bestäms i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling eller med stöd av
den.
Den sökande samtycker till att den beskrivning av projektet som presenteras i punkt 11 publiceras när stöden offentliggörs på
webbsidorna.
Den
sökande förbinder sig till att lämna in till NTM-centralen, Landsbygdsverket eller på uppdrag av dessa till den som utför
uppföljningsutredningarna de uppgifter som behövs för uppföljning och bedömning av stödet.
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 NTMcentralen 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.
Ort och datum
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BILAGOR
1. Bilagor till ansökan om investeringsstöd för företag
a)

företagets affärsplan med en beskrivning av företagets verksamhet samt likviditets- och lönsamhetsberäkning
(Företagsanalys rf:s blankett T2 och T4 eller motsvarande uppgifter på annat sätt)

b)

avskrift av resultaträkningen och balansräkningen för de två åren före ansökan

c)

skuldförteckning (Företagsanalys rf:s blankett T7 eller motsvarande uppgifter på annat sätt)

d)

för byggnadsinvesteringen en plan med:
1) huvudritningar
2) struktur-, VVS-, elektricitets- och andra motsvarande specialplaner som är av betydelse för bedömningen av
projektets godkännbara kostnader
3) byggnadsbeskrivning
4) kostnadsberäkning som grundar sig på byggnadsbeskrivningen

e)

om det gäller en utbyggnad eller grundlig renovering av ett hyrd byggnad eller om man bygger på arrenderad mark, en
avskrift av hyres- eller arrendeavtalet samt en utredning om hyres- eller arrenderättens beständighet.

f)

plan och kostnadsberäkning över det övriga arbetet

g)

gällande lösöret en förteckning över maskiner, anläggningar m.m. som skaffas samt en utredning över deras prisnivå
(se anvisningen)

h)

avskrifter av de tillstånd som behövs

i)

företagsstödets indikatorblankett 3305ind

2. Bilagor som gäller ansökan om stöd för en genomförbarhetsutredning av investeringen
a) affärsplan
b) avskrift av resultaträkningen och balansräkningen för de två åren före ansökan

3. Bilagor som gäller ansökan om nyetableringsstöd
a) affärsplan
b) plan och kostnadsberäkning över utvecklingsåtgärderna ingår inte i nämnda affärsplan

c) företagsstödets indikatorblankett 3305ind
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