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BIDRAGSANSÖKAN FÖR ÅTERHÄMTNINGSÅTGÄRDER FÖR 

1. Ansökan
NMT-centralen

NTM-centralen i Lappland NMT-centralen i Norra Savolax NTM-centralen i Egentliga Finland
Ansökan är till sin karaktär

Ny ansökan Ansökan om ändring
Ändamålet för vilket bidraget anhålls:

Projekt som befrämjar fiskerinäringen Annat projekt som befrämjar sjösystemens och vattenmiljöns tillstånd

VANDRINGSFISKBESTÅND

2. Sökande
Typ

Privat Företag Kommun Förening/sammanslutning
FO-nummer

Efternamn/företag eller annan sammanslutning Förnamn/verksamhetsställe

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefonnummer E-post

IBAN-bankkonto

Har sökanden eller hens företrädare genom en lagakraftvunnen dom under året för beviljande av statsunderstödet eller de två 
föregående åren dömts till straff för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd eller för utlänningsförseelse av 
arbetsgivare? Om svaret är ja, ska sökanden ge en ytterligare utredning i ärendet.

Ja
Nej

Ytterligare utredning

Har sökanden genom ett lagakraftvunnet beslut belagts med en påföljdsavgift enligt arbetsavtalslagen? Om svaret är ja, ska 
sökanden ge en ytterligare utredning i ärendet.

Ja
Nej

Ytterligare utredning

3. Kontaktpersonens namn och kontaktinformation (om annan person än sökanden)
Efternamn Förnamn

Adress

Postnummer Postanstalt

Telefon E-post
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4. Projektet och åtgärder
Projektets namn

Kommun

Beslutets diarienummer (tidigare beslut eller beslut som ska ändras)

Beskrivning av åtgärder som bidrag söks för

Åtgärdernas nyttor

Uppskattning om antalet nyttohavare

Anslutningar till regionala fiskeriekonomiska restaureringsprogram eller nationella fiskvägsstrategin.

Andra effekter (naturskydd, rekreationsanvändning, fiskerinäring, traktens livskraft)

Tid för projektets genomförande
Börjar (dd.mm.åååå) Slutar (dd.mm.åååå)

Kostnadsberäkning sammanlagt Ingår mervärdesskatt i kostnaderna
Ja Nej

Utredning om sökandes mervärdesskattskyldighet

Ingår vederlagsfritt arbete i kostnaderna?
Ja Nej

5. Åtgärdernas finansieringsplan

Belopp som söks Egen finansiering

Övriga statsbidrag Kommunbidrag

Annan finansiering Finansiering sammanlagt

Har objektet tidigare fått statsbidrag för restaurering av vattendrag, beslutsdag och diarienummer

6. Upprätthållandet av nyttan som utvinns med åtgärderna
Hur ska nyttan som utvinns med åtgärderna upprätthållas
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9. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

7. Bilagor
Projektets plan
Föreningens / sammanslutningens underskriftsrätter
Karta
Andra bilagor
Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan inkl. finansieringsplaner för andra som deltar i projektet
Anmälningar eller lov som projektet förutsätter och deras situation (anmälan om vattenbyggnadsarbete, vattenlagenligt lov,
miljötillstånd, tillstånd av markägaren och vattenområdets ägare)

8. Skickande av beslutet
Om ansökande ger sitt samtycke till elektronisk kommunikation kan beslutet då skickas per e-post. Ett beslut som skickas per 
e-post gör att beslutet vinner laga kraft fyra (4) dagar snabbare. Om du svarade ”ja” se till att du har uppgett en fungerande e-
postadress. Om du svarar ”nej” skickas beslutet per post.
Kan beslutet sändas endast elektroniskt?

Ja Nej
E-postadress
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BIDRAGSANSÖKAN FÖR ÅTERHÄMTNINGSÅTGÄRDER FÖR 
1. Ansökan
NMT-centralen
Ansökan är till sin karaktär
Ändamålet för vilket bidraget anhålls:
VANDRINGSFISKBESTÅND
2. Sökande
Typ
Har sökanden eller hens företrädare genom en lagakraftvunnen dom under året för beviljande av statsunderstödet eller de två föregående åren dömts till straff för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd eller för utlänningsförseelse av arbetsgivare? Om svaret är ja, ska sökanden ge en ytterligare utredning i ärendet.
Har sökanden genom ett lagakraftvunnet beslut belagts med en påföljdsavgift enligt arbetsavtalslagen? Om svaret är ja, ska sökanden ge en ytterligare utredning i ärendet.
3. Kontaktpersonens namn och kontaktinformation (om annan person än sökanden)
4. Projektet och åtgärder
Tid för projektets genomförande
Ingår mervärdesskatt i kostnaderna
Ingår vederlagsfritt arbete i kostnaderna?
5. Åtgärdernas finansieringsplan
Belopp som söks	
Egen finansiering
Övriga statsbidrag
Kommunbidrag
Annan finansiering
Finansiering sammanlagt
6. Upprätthållandet av nyttan som utvinns med åtgärderna
9. Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
7. Bilagor
miljötillstånd, tillstånd av markägaren och vattenområdets ägare)
8. Skickande av beslutet
Om ansökande ger sitt samtycke till elektronisk kommunikation kan beslutet då skickas per e-post. Ett beslut som skickas per e-post gör att beslutet vinner laga kraft fyra (4) dagar snabbare. Om du svarade ”ja” se till att du har uppgett en fungerande e-postadress. Om du svarar ”nej” skickas beslutet per post.
Kan beslutet sändas endast elektroniskt?
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