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ANSÖKAN OM INFLUTNA  
FISKEVÅRDSAVGIFTER FÖR FRÄMJANDE AV FISKERIHUSHÅLLNINGEN ÅR
1. Kontaktuppgifter
Sökandens namn (Registrerat namn på sammanslutning) Sökandens hemkommun

Näradress Postnummer och postanstalt

Personer med rätt att teckna sammanslutningens namn

Sammanslutningens registernummer/FO-nummer Är sökanden momsskyldig i fråga om projektets verksamhet?
 Ja  Nej

Sammanslutningens kontaktperson

E-postadress (till kontaktpersonen Telefon

Bankkonto / IBAN BIC-kod

2. Ansökan
Ansökan är av slaget

Ny ansökan Ändringsansökan
3. Ändamålet med projektet, åtgärder och resultat
Projektets namn

Beskrivning över projektet (de viktigaste ändamålen och åtgärder inom projektet)

Samarbetsinstanser

Beräknade resultat av projektet, projektets effekter, omfattning, innovativitet och målgrupp

Tidtabell för projektet börjar slutar
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4. Projektets kostnader och finansiering
Projektets kostnadsförslag, specificerat (ange kostnaderna utan moms om sökanden är 
momsskyldig) Kostnader (euro)

Kostnader totalt

Projektets finansieringsplan Tilläggsutredningar, finansieringskälla eller innehållet i 
talkoarbete Kostnader (euro

Annan offentlig finansiering än NTM-
centralens

Privat finansiering

Inkomster av projektet, t.ex. 
deltagaravgifter

Projektets egen finansiering

 • varav talkoarbete eller 
naturaprestationer  

Belopp som söks från NTM-centralen

Finansiering totalt

Om det understöd som söks från NTM-centralen täcker alla kostnader eller största delen av dem, så motivera varför den höga 
understödsandelen är nödvändig för att målen med projektet ska nås:

Understödet betalas ut i efterskott enligt de verkliga kostnaderna. undantagsvis, av grundad anledning får dock en del av 
understödet beviljas i förskott.
Understödsbeloppet (euro) som begärs i förskott:
Motivera varför förskottet är nödvändigt för att genomföra projektet:

Har projektet ansökt om andra bidrag som inte ännu har fått beslut?

Tidigare finansiering 
Har samma projekt tidigare beviljats finansiering av influtna fiskevårdsavgifter?

Vilket eller vilka år
Ja Nej

Har sökande eller hans ombud under detta år av tilldelning av statsunderstöd eller två föregående år dömts med ett 
lagakraftvunnet beslut till straff för användning av olaga utländskarbetskraft eller arbetsgivarens  utlänningsförseelse? Ifall 
svaret är Ja, ska sökande ge ytterligare kompletterande information i ärende.

Ja Nej

Ytterligare information
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Har sökande dömts med ett lagakraftvunnet beslut påföljdsavgift enligt arbetsavtalslagen?

Ja Nej
Ytterligare information

5. Tillstånd till elektronisk ärendehantering
Tillstånd till elektronisk ärendehantering (understödsbeslutet skickas till i ansökan angivna e-postadressen)

Ja Nej
6. Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

7. Ytterligare uppgifter
Ytterligare uppgifter och andra eventuella tilläggsutredningar, t.ex. utredning om talkoarbete eller naturaprestationer 

8. Bilagor
Noggrannare projektplan

Av sökandens rätt att underteckna ansökan (Föreningens/Sammanslutningens underteckningsrätt)
Detaljerad budget och finansieringsplan

Fiskeriområdets projekt år, eller om den saknas den senaste budgeten
Anmälan eller tillstånd som krävs för projektet och deras situation (tillstånd i enlighet med vattenlagen, tillstånd av
markägare och ägaren av vattenområdet, eller dylikt)
Andra bilagor

Bilagor till ansökan kan också skickas per post.  
  
Bilagor som skickas separat skall förses med kundens kontaktuppgifter och till vilket ärende bilagorna hör.
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