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REDOVISNING
Användning av fiskeriområdets verksamhetsanslag (artikel 30.40.51)

1. Sökande
Redovisningen för år

Fiskeriområde FO-nummer

Kontaktperson

Adress

Postnummer Postanstalt

E-post Telefon

Kontoansvarig (såvida inte kontaktperson)

E-post Telefon

Beslutsdatum Diarienummer

2. Användning av verksamhetsanslag
Kostnader inkluderar moms

Ja Nej

Understöd som står till förfogande år Euro

Från året överfört verksamhetsunderstöd, dnr:

Från året beviljat verksamhetsunderstöd

Totalt tillgängligt understöd

Användning av anslag år Euro

Löner och avgifter med bikostnader (t.ex. verksamhetsledare)

Mötesutgifter, administrationskostnader, revision och bokföring

Resekostnader

Information och utbildning

Fiskeövervakning

Planering och utredningar (t.ex. användnings- och vårdplan)

Muut kulut, mikä:

Muut kulut, mikä:

Total användning år

Flyttas för användning år
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3. Bilagor
Bokföringsutdrag per verifikat om användning av verksamhetsunderstödet
Fiskeriområdets årsmötesprotokoll jämte bilagor (resultaträkning, förkortad balansräkning, revisorernas berättelse samt
årsberättelse) har registreras i KALPA-systemet.

4. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökande samtycker till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet) kan beslutet skickas per e-post. Om du svarade "ja" se till att du har uppgett en fungerande e-postadress. Om du 
svarar "nej" skickas beslutet per post.
Kan beslutet skickas per post?

Ja Nej
E-postadress

5. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Plats och datum

BLANKETTENS RETURADRESS 
  
Redovisningen returneras till den NTM-cenrals registratur som beviljat stödet, varifrån ansökningarna överförs  
till UF-centret för behandling: 
  
NTM-centralen i Lappland 
e-postadress: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi, postadress Hallituskatu 3 B, PB 8060, 96101 Rovaniemi 
  
NTM-centralen i Norra Savolax  
e-postadress: kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi, postadress Kallanranta 11, PB 2000, 70101 Kuopio  
  
NTM-centralen i Egentliga Finland 
e-postadress: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi, postadress Självständighetsplan 2, PB 236, 20101 Åbo 
  
Mer information och anvisningar via e-post fiskeriutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi 
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