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STÖDANSÖKAN: UTVECKLINGSUNDERSTÖD FÖR ATT ÖKA ANVÄNDNINGEN AV 
UNDERUTNYTTJAD FISK

Myndigheten fyller i
Närings-, trafik- och miljöcentral

Inkommit Överfört

1. Sökande 
Sökandens namn

Företags- och organisationsnummer Sökandens hemort

Utdelningsadress

Postnummer Postanstalt

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens e-postadress Kontaktpersonens telefonnummer

Företagets huvudsakliga bransch

Företagets storlek (kryssa för personal, omsättning och balansräkning)

Antal anställda: årsverke Årlig omsättning Räkenskapsperiodens 
balansomslutning

≥ 250
< 250
< 50
< 10

> 50 mn euro
≤ 50 mn euro
≤ 10 mn euro
≤ 2 mn euro

> 43 miljoner euro
≤ 43 miljoner euro
≤ 10 miljoner euro
≤ 2 miljoner euro

Företagets ägare och ägarförhållanden

Den tidsperiod för vilken understöd söks

IBAN-kontonummer BIC-kod

2. Projekt
Beskrivning av projektet. Ge en kort beskrivning av projektets innehåll. 
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Projektets effekter. Ge en beskrivning av a) projektets förväntade effekter när det gäller att öka användningen av underutnyttjad 
fisk och b) projektets nyhetsvärde.

Projektet genomförs under tiden

3. Finansieringsplan
Projektets finansieringsplan. Ange projektets totala kostnader, beloppet av det understöd som söks, beloppet av eventuell 
annan offentlig finansiering samt den egna finansieringen i euro. Understödet kan uppgå till sammanlagt högst 50 procent av 
de godtagbara kostnaderna, dock högst 200 000 euro.

Projektets totala kostnader

Understöd som söks

Annan offentlig finansiering

Egen finansiering

4. Annan finansiering
Har företaget sökt eller fått offentlig finansiering för svårigheter som orsakas av covid-19-epidemin? Om så är fallet, ge en 
specifikation av den finansiering som sökts eller erhållits (beviljare, stödform, belopp, betalningsdag)

Har annan offentlig finansiering sökts eller erhållits för projektet? Om så är fallet, ge en specifikation av den finansiering som 
sökts eller erhållits (beviljare, stödform, belopp, betalningsdag)

5. Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Sökanden förbinder sig att i den verksamhet som avses i ansökan iaktta gällande lagstiftning samt de villkor och begränsningar 
som tas in i stödbeslutet. 
Sökanden har bekantat sig med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som är förenade med inledandet av den 
verksamhet som avses i ansökan. Sökanden går med på att lämna de tilläggsutredningar som behövs för att avgöra ansökan. 
Sökanden försäkrar att understödet inte används i strid med de minimis-bestämmelsen (EU N:o 717/2014-förordningens artikel 
1.1).  
För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva få information från olika myndigheter 
och offentliga finansiärer (till exempel Finnvera). Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får 
närings-, trafik- och miljöcentralen vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med andra stödgivare 
enligt ansökan för att få information om sökanden och projektet. 
Sökanden ger sitt samtycke till att jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de personer som 
dessa befullmäktigar har rätt att få den information om sökanden som de behöver för att kunna behandla ansökan och betala 
ut, övervaka och följa upp stödet samt för att göra kontroller hos stödmottagaren. 
Sökanden ger sitt samtycke till att följande uppgifter om det projekt som erhåller finansiering publiceras på jord- och 
skogsbruksministeriets webbplats: stödtagarens namn, typ av företag, region, företagets verksamhetsområde, stödbeloppet, 
dagen då stödet beviljades och syftet med stödet.  
Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att undertecknad har rätt att 
skriva under ansökan på sökandens vägnar.
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Obligatoriska bilagor  
 • Projektplanen för att utveckla och ta i bruk produkter eller metoder för att öka användningen av underutnyttjad fisk, 

inklusive finansieringsplanen för projektet  
 • Om sökanden är ett företag (Ab, öppet bolag, Kb, andelslag): Bokslutsuppgifter för de två föregående 

räkenskapsperioderna (resultaträkning och balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse) 
 • Om sökanden är en privat affärsidkare (så kallad firmaföretagare): Bokslutsuppgifter som upprättats i enlighet med 

bokföringslagen eller blankett 5 i bilagan till skattedeklarationen för de två föregående räkenskapsperioderna  
Vid behov  
 • Uppgifter om konkurrensutsättning av projektets upphandlingar (köp av externa tjänster för över 2 500 euro) 
  
Den som beviljar stöd kan också förutsätta att andra bilagor och utredningar lämnas in. 

Bilagor
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Projektets finansieringsplan. Ange projektets totala kostnader, beloppet av det understöd som söks, beloppet av eventuell annan offentlig finansiering samt den egna finansieringen i euro. Understödet kan uppgå till sammanlagt högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna, dock högst 200 000 euro.
Hankkeen rahoitussuunnitelma. Ilmoita hankkeen kokonaiskustannukset, haettavan avustuksen määrä, mahdollisen muun julkisen rahoituksen määrä sekä oman rahoituksen määrä euroina. Avustus voi olla yhteensä enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 200 000 euroa.
Hankkeen rahoitussuunnitelma. Ilmoita hankkeen kokonaiskustannukset, haettavan avustuksen määrä, mahdollisen muun julkisen rahoituksen määrä sekä oman rahoituksen määrä euroina. Avustus voi olla yhteensä enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 200 000 euroa.
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5. Underskrift
5. Underskrift
5. Underskrift
Underskrift
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Nimenselvennys
Nimenselvennys
Sökanden förbinder sig att i den verksamhet som avses i ansökan iaktta gällande lagstiftning samt de villkor och begränsningar som tas in i stödbeslutet.
Sökanden har bekantat sig med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som är förenade med inledandet av den verksamhet som avses i ansökan. Sökanden går med på att lämna de tilläggsutredningar som behövs för att avgöra ansökan.
Sökanden försäkrar att understödet inte används i strid med de minimis-bestämmelsen (EU N:o 717/2014-förordningens artikel 1.1). 
För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva få information från olika myndigheter och offentliga finansiärer (till exempel Finnvera). Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får närings-, trafik- och miljöcentralen vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med andra stödgivare enligt ansökan för att få information om sökanden och projektet.
Sökanden ger sitt samtycke till att jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de personer som dessa befullmäktigar har rätt att få den information om sökanden som de behöver för att kunna behandla ansökan och betala ut, övervaka och följa upp stödet samt för att göra kontroller hos stödmottagaren.
Sökanden ger sitt samtycke till att följande uppgifter om det projekt som erhåller finansiering publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: stödtagarens namn, typ av företag, region, företagets verksamhetsområde, stödbeloppet, dagen då stödet beviljades och syftet med stödet. 
Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att undertecknad har rätt att skriva under ansökan på sökandens vägnar.
Sökanden förbinder sig att i den verksamhet som avses i ansökan iaktta gällande lagstiftning samt de villkor och begränsningar som tas in i stödbeslutet.Sökanden har bekantat sig med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som är förenade med inledandet av den verksamhet som avses i ansökan. Sökanden går med på att lämna de tilläggsutredningar som behövs för att avgöra ansökan.Sökanden försäkrar att understödet inte används i strid med de minimis-bestämmelsen (EU N:o 717/2014-förordningens artikel 1.1). För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva få information från olika myndigheter och offentliga finansiärer (till exempel Finnvera). Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får närings-, trafik- och miljöcentralen vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med andra stödgivare enligt ansökan för att få information om sökanden och projektet.Sökanden ger sitt samtycke till att jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de personer som dessa befullmäktigar har rätt att få den information om sökanden som de behöver för att kunna behandla ansökan och betala ut, övervaka och följa upp stödet samt för att göra kontroller hos stödmottagaren.Sökanden ger sitt samtycke till att följande uppgifter om det projekt som erhåller finansiering publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: stödtagarens namn, typ av företag, region, företagets verksamhetsområde, stödbeloppet, dagen då stödet beviljades och syftet med stödet. Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att undertecknad har rätt att skriva under ansökan på sökandens vägnar.
Sökanden förbinder sig att i den verksamhet som avses i ansökan iaktta gällande lagstiftning samt de villkor och begränsningar som tas in i stödbeslutet.Sökanden har bekantat sig med ansökningsanvisningarna och känner till de risker som är förenade med inledandet av den verksamhet som avses i ansökan. Sökanden går med på att lämna de tilläggsutredningar som behövs för att avgöra ansökan.Sökanden försäkrar att understödet inte används i strid med de minimis-bestämmelsen (EU N:o 717/2014-förordningens artikel 1.1). För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva få information från olika myndigheter och offentliga finansiärer (till exempel Finnvera). Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får närings-, trafik- och miljöcentralen vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med andra stödgivare enligt ansökan för att få information om sökanden och projektet.Sökanden ger sitt samtycke till att jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och de personer som dessa befullmäktigar har rätt att få den information om sökanden som de behöver för att kunna behandla ansökan och betala ut, övervaka och följa upp stödet samt för att göra kontroller hos stödmottagaren.Sökanden ger sitt samtycke till att följande uppgifter om det projekt som erhåller finansiering publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: stödtagarens namn, typ av företag, region, företagets verksamhetsområde, stödbeloppet, dagen då stödet beviljades och syftet med stödet. Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att undertecknad har rätt att skriva under ansökan på sökandens vägnar.
Obligatoriska bilagor 
Projektplanen för att utveckla och ta i bruk produkter eller metoder för att öka användningen av underutnyttjad fisk, inklusive finansieringsplanen för projektet Om sökanden är ett företag (Ab, öppet bolag, Kb, andelslag): Bokslutsuppgifter för de två föregående räkenskapsperioderna (resultaträkning och balansräkning samt revisions- och verksamhetsberättelse)Om sökanden är en privat affärsidkare (så kallad firmaföretagare): Bokslutsuppgifter som upprättats i enlighet med bokföringslagen eller blankett 5 i bilagan till skattedeklarationen för de två föregående räkenskapsperioderna Vid behov 
Uppgifter om konkurrensutsättning av projektets upphandlingar (köp av externa tjänster för över 2 500 euro) 
Den som beviljar stöd kan också förutsätta att andra bilagor och utredningar lämnas in. 
Pakolliset liitteet Hankesuunnitelma tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi, ml. hankkeen rahoitussuunnitelma Jos hakija on yritys (Oy, Ay, Ky, osuuskunta): Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus)Jos hakija on yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä): Kirjanpitolain mukaisesti laaditut tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta Tarvittaessa Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa) Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.
Pakolliset liitteet Hankesuunnitelma tuotteiden tai menetelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi vajaasti hyödynnettyjen kalojen käytön lisäämiseksi, ml. hankkeen rahoitussuunnitelma Jos hakija on yritys (Oy, Ay, Ky, osuuskunta): Tilinpäätöstiedot kahdelta edelliseltä tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastus- ja toimintakertomus)Jos hakija on yksityinen elinkeinoharjoittaja (ns. toiminimiyrittäjä): Kirjanpitolain mukaisesti laaditut tilinpäätöstiedot tai veroilmoituksen liite lomake 5 kahdelta edelliseltä tilikaudelta Tarvittaessa Hankkeen hankintojen kilpailutusta koskevat tiedot (ulkopuoliset palvelut, joiden kustannukset ovat yli 2500 euroa) Tuen myöntäjä voi edellyttää myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista.
Bilagor
Bilagor
Bilagor
Stödansökan: Utvecklingsunderstöd för att öka användningen av underutnyttjad fisk
	Nykyinensivu: 
	Sivumäärä: 
	Skriv ut blanketten: 
	Töm blanketten: 
	Till början av blanketten: 
	Onko tätä hanketta varten haettu tai saatu muuta julkista rahoitusta? Jos on, esitä erittely haetusta tai saadusta rahoituksesta (myöntäjä, tukimuoto, määrä, maksupäivä).: 
	≤ 2 miljoner euro: 0
	Oma rahoitus, €: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 



