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ANSÖKAN OM UNDERSTÖD TRYGGANDE AV VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA

1. Sökande
Sökandes namn

INOM VATTENTJÄNSTERNA MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

FO-nummer

Utdelningsadress

Postnummer Postanstalt

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens e-postadress

2. Projektet
Projektets namn

Projekttid Antalet vattentjänstverk som deltar i projektet

Uppgifter om vattentjänstverken som deltar i projektet

Vattentjänstverkens namn Antalet anslutna 
(invånare) Förläggningskommuner

Datum för samarbetsavtal som gjorts upp med vattentjänstverken

Projektets eller verksamhetens mål och innehåll

Kortfattad beskrivning av projektets eller verksamhetens innehåll (till ansökan bifogas en skild projektplan)
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3. Typ av stöd som söks
Typ av projekt eller verksamhet

Tryggande av vattentjänsterna i brådskande ordning på grund av att coronaepidemin har försvårat serviceproduktionen.

Tryggande av vattentjänsterna i förebyggande syfte, vilket säkerställer serviceproduktionen t.ex. med hjälp av ett
samarbets- och servicenätverk

4. Kostnader
Kostnadsspecifikation

exkl. moms inkl. moms (moms ger rätt till stöd om den är sökandens slutliga kostnad)
Kostnader

Lönekostnader

Euro

Köpta tjänster      

Resekostnader

Övriga kostnader (utbildningar, material osv.)

Upphandlingar

Flat rate (15 %)

Totala kostnader

5. Projektets finansieringsplan

Finansiering Sammanlagt € Andel av  
nettokostnader (%)

Understöd som söks hos NTM-centralen

Självfinansiering

Annan finansiering (utförligare redogörelse i projektplanen)

Finansiering sammanlagt

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?

Ja Nej
E-postadress

7. Underskrift

För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva information från olika myndigheter. 
Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får närings-, trafik- och miljöcentralen vara i kontakt 
med dessa myndigheter samt med andra finansiärer enligt finansieringsplanen för att få information om sökanden och 
projektet. 
En ansökan med bilagor som lämnats in till en närings-, trafik- och miljöcentral är en offentlig handling om det inte finns 
särskilda bestämmelser i lag om handlingens offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att få 
uppgifter. Sökanden ska tydligt markera de uppgifter i ansökan som sökanden anser vara konfidentiella. 
Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att hen har rätt att skriva under 
ansökan på sökandens vägnar.

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och tid
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ANSÖKAN OM UNDERSTÖD TRYGGANDE AV VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGARNA
1. Sökande
INOM VATTENTJÄNSTERNA MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN
2. Projektet
Uppgifter om vattentjänstverken som deltar i projektet
Vattentjänstverkens namn
Antalet anslutna
(invånare)
Förläggningskommuner
3. Typ av stöd som söks
Typ av projekt eller verksamhet
samarbets- och servicenätverk
4. Kostnader
Kostnadsspecifikation
Kostnader
Lönekostnader
Euro
Köpta tjänster	     
Resekostnader
Övriga kostnader (utbildningar, material osv.)
Upphandlingar
Flat rate (15 %)
Totala kostnader
5. Projektets finansieringsplan
Finansiering
Sammanlagt €
Andel av 
nettokostnader (%)
Understöd som söks hos NTM-centralen
Självfinansiering
Annan finansiering (utförligare redogörelse i projektplanen)
Finansiering sammanlagt
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?
7. Underskrift
För att bereda och övervaka stödbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen behöva information från olika myndigheter. Trots sekretessbestämmelserna som gäller affärs- och yrkeshemligheter får närings-, trafik- och miljöcentralen vara i kontakt med dessa myndigheter samt med andra finansiärer enligt finansieringsplanen för att få information om sökanden och projektet.
En ansökan med bilagor som lämnats in till en närings-, trafik- och miljöcentral är en offentlig handling om det inte finns särskilda bestämmelser i lag om handlingens offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att få uppgifter. Sökanden ska tydligt markera de uppgifter i ansökan som sökanden anser vara konfidentiella.
Undertecknad försäkrar att uppgifterna i denna ansökan och bilagorna till den är korrekta och att hen har rätt att skriva under ansökan på sökandens vägnar.
Underskrift
Namnförtydligande
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