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UTBETALNINGSANSÖKAN Anslag för främjande av fiskerinäringen (mom. 30.40.51)

1. Kontaktinformation
Stödtagare

Kontaktperson

Telefon

Bankkonto/ IBAN

FO-nummer

Är stödtagaren mervärdesskatteskyldig?
Nej

Hemort

Adress

E-post

Redovisningsansvarig (såvida annan än kontaktpersonen)

Den redovisningsansvarigas e-postadressDen redovisningsansvarigas telefon

Ja

2. Ansökningsuppgifter

        /           20 
Anslagsbeslutets datum

Dnr

Projektets namn

Totalfinansieringen som NMT-centralen beviljat projektet (euro) Totalkostnaderna som ingår i utbetalningsansökan (euro)

Av vilka förskott (euro) Kvarstår att betala (förskotten har kvitterats, euro)

INSTRUKTION: för de kostnader som förskottet täcker ska  
redogöras i en kostnadsutredning

Nej 
Innehåller kostnaderna mervärdesskatt?

Ja Ja
Är det fråga om den sista anslagsposten?

Nej
3. Annan finansiering (euro)
Annan offentlig finansiering Annan privat finansiering Inkomster från projektet  

(t.ex. deltagaravgifter)

Stödtagarens självfinansiering Andelen talkoarbete och naturaprestationer av självfinansieringen 
(talkoarbete 10 eur/h, maskinarbete 30 eur/h)

4. Projektkostnader (kostnaderna specificerade enligt projektets kostnadsberäkning, euro)

Kostnader sammanlagt
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5. Projektets genomförande och uppnådda resultat (sammanfattad beskrivning av vad som gjordes inom 
projektet och vilka resultat som uppnåddes. Redogörelse för om projektet genomfördes enligt den 
godkända projektplanen)

6. Underskrift 
Jag försäkrar att understödets villkor har iakttagits och att det har använts för det ändamål som fastställs i 
beslutet.

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

7. Bilagor
• Bokföringsutdrag per verifikat eller utdrag av projektkostnaderna, eller kopior av fakturor och betalningsverifikat 
• Redogörelse för talkoarbete (lista på utförda arbeten och arbetstimmar) 
• Skild rapport om genomförandet och erhållna resultat, eller annan utredning som förutsatts i beslutet

8. Adress dit blanketten ska skickas
E-post: kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi 
Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland) 
Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydöstra Finland) 
Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta) 
Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten) 
Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax) 
Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)
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