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AVUSTUSHAKEMUS VESIHUOLLON TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMISEEN

1. Hakija
Hakijan nimi

KORONA-EPIDEMIAN JOHDOSTA

Y-tunnus

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön puhelin Yhteyshenkilön sähköposti

2. Hanke
Hankkeen nimi

Hankkeen toteutusaika Hankkeessa mukana olevien vesihuoltolaitosten lukumäärä

Hankkeeseen osallistuvien vesihuoltolaitosten tiedot

Vesilaitoksen nimi Liittyjämäärä 
(asukkaat) Sijaintikunnat

Vesihuoltolaitosten kanssa laadittujen yhteistyösopimusten päivämäärät

Hankkeen tai toiminnan tavoitteet

Tiivis kuvaus hankkeen tai toiminnan sisällöstä (hakemukseen on liitettävä erillinen hankesuunnitelma)
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3. Haettavan tuen tyyppi
Hankkeen tai toiminnan tyyppi

Vesihuoltopalvelujen turvaaminen kiireellisessä tilanteessa, jossa palvelujen tuottaminen on vaikeutunut korona-epidemian
vuoksi
Vesihuoltopalvelujen ennakoiva turvaaminen, jolla varmistetaan palveluiden tuottaminen esim. yhteistyö- ja
palveluverkoston avulla 

4. Hankkeen kustannukset
Kustannuserittely

Alv ei sisälly sisältää alv:n (alv on tukikelpoinen, jos se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi)
Kustannus

Palkkakustannukset

Euroa

Ostopalvelu

Matkakulut

Muut kustannukset (koulutustilaisuudet, ohjelmamateriaalit yms.)

Hankinnat

Flat rate (15 %)

Kustannukset yhteensä

5. Hankkeen rahoitussuunnitelma

Rahoitus Yhteensä € Osuus 
rahoituskustannuksista (%)

ELY-keskukselta haettava rahoitustuki

Omarahoitus

Muu rahoitus (tarkempi selvitys hankesuunnitelmassa)

Rahoitus yhteensä

6. Päätöksen toimitus
Jos hakija antaa suostumuksen sähköiseen tiedonantoon, päätös voidaan toimittaa tällöin sähköpostitse. Sähköpostitse 
toimitettu päätös nopeuttaa päätöksen lainvoimaiseksi tuloa neljällä (4) päivällä. Jos vastasit "kyllä", varmista, että olet antanut 
toimivan sähköpostiosoitteen. Jos vastaat "ei" päätös toimitetaan postitse.
Voidaanko päätös toimittaa ainoastaan sähköisesti?

Kyllä Ei
Sähköpostiosoite

7. Allekirjoitus

Tukipäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla 
yhteydessä näihin viranomaisiin sekä rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiakseen hakijaan ja tähän 
hankkeeseen liittyviä tietoja. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitettu hakemus liitteineen on julkinen asiakirja, jollei asiakirjan julkisuudesta tai 
salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta ole laissa erikseen säädetty. Hakijan tulee selvästi merkitä 
hakemukseen tiedot, joita hakija pitää luottamuksellisina.  
Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta 
allekirjoittamaan hakemuksen.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys
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