Skriv ut blanketten

Töm blanketten
Ifylls av myndigheten

Dnr

UTBETALNINGSANSÖKAN

Anslag för främjande av fiskerinäringen (artikel 30.40.51)
1. Sökande
Namn

FO-nummer

Adress
Postnummer

Postanstalt

Telefon

E-post

Bankkontonummer (IBAN)

BIC-kod

2. Utbetalningsinformation

Namnet på det projekt som understöds
Datum för stödbeslutet

Stödbeslutets diarienummer

Kostnaderna för denna ansökan om utbetalning avser perioden
/
20
/
20
Av NTM-centralen beviljat understöd
Betalt förskott
Med denna ansökan söks stöd, € (på basis av utredningen på sidan 2) minskat förskott
Det är fråga om
Mellanbetalning, projektet medför fortfarande kostnader
Slutbetalning (sista utbetalning), varefter det inte kommer att finnas några andra kostnader för projektet

3. Bilagor till betalningsansökan

Projektspecifik huvudbok eller kopior av fakturor och kopior av kvitton eller kontoutdrag där verifikationsförteckningen måste
fyllas i
Slutrapport som bilaga (om det krävs enligt stödbeslutet)
Redogörelse för talkoarbete

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

Jag intygar att informationen i betalningsansökan och dess bilagor överensstämmer med företagets räkenskaper och att alla
kostnader ingår i det projekt som avses i stödbeslutet och att projektet har genomförts i enlighet med villkoren i stödbeslutet.
Plats och datum
Underskrift

Namnförtydligande
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Till början av blanketten
BLANKETTENS RETURADRESS
Utbetalningsansökan returneras till den NTM-centrals 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

6. Utgifter och intäkter

Kostnader inkluderar moms
Ja
Nej
Faktiska kvittokostnader

Kostnad i euro

Myndighetsbeteckningar

Finansiering i euro

Myndighetsbeteckningar

Personalkostnader
Resekostnader
Köptjänster
Övriga kostnader som
Övriga kostnader som
Övriga kostnader som
Totalt faktiska kvittokostnader
Redogörelse för talkoarbete (talkoarbete-formulär bör bifogas)
Totala kostnader sammanlagt
Finansiering
Inkomst (deltagaravgifter)
Övriga intäkter, vilka:
Finansiering av NTM-centralen
Egen finansiering
Talkoarbete
Annan extern finansiering
Total finansiering
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Till början av blanketten

7. Verifikationsförteckning

Projektets diarienummer
Betalningsdatum

Bokföringens
verifikatnummer

Kostnadspost

Total kostnad, €

Momsandel, €

UF-centrets
anteckningar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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