Skriv ut blanketten

Töm blanketten
Ifylls av myndigheten

Dnr

ANSÖKAN OM STÖD FÖR ÅTERANSTÄLLNING TILL FÖRPLÄGNADSFÖRETAG
NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) beviljar och betalar stöd på ansökan för
återanställning till förplägnadsföretag. Stödet är endast tillgängligt för företag vars verksamhet temporärt varit begränsad enligt
3 a § 1 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006). Stöd beviljas inte personalrestauranger.
Med stöd för återanställning stöds förplägnadsföretagens beredskap och förmåga att sysselsätta arbetstagare när
verksamheten inleds efter begränsningstiden så att företagen når en nivå som motsvarar den som rådde innan
coronavirusepidemin. Stödbeloppet är 1 000 euro för varje arbetstagare till vilka företaget betalar en lön på minst 2 500 euro
för de följande tre månaderna efter den månad då begränsningsskyldigheten upphörde. Dessutom kan stödet betalas för
arbete som utförs av inhyrd arbetskraft / underleverantör, 1 000 euro per anställd omfattas av stödet. Stöd betalas då för en
arbetstagare för vars arbete minst 4500 euro har fakturerats för tre månader. Det är möjligt att få stöd för högst det antal
arbetstagare som kalkylmässigt var anställda på heltid i företaget i februari 2020. Dessutom beaktas mängden för arbete som
utförts inhyrd arbetskraft / underleverantör som anlitats av företaget, vilket ökar stödbeloppet. Maximibeloppet av stöd som
beviljas företag eller koncerner är 800 000 euro. Beviljandet av stöd grundar sig på lagen om stöd för återanställning och
gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (L 403/2020).
Uppfyllandet av villkoret följs av efterkontroll som baserar sig på slumpvist urval. Företaget är också skyldig att betala tillbaka
stöd som betalats till ett för stort belopp, om företaget inte anställer det antal personer som anges i stödbeslutet eller om det
inte till dessa betalas löner till det belopp som krävs. Försummelse av skyldigheten medför skyldighet att betala dröjsmålsränta
vid återkrav av stöd som betalats till ett för stort belopp.

1. Sökande

Namn på företag/sökande

FO-nummer/personbeteckning

Adress
Postnummer

Postanstalt

Kontaktperson
Telefon

E-postadress

IBAN-kontonummer

Bankens BIC-kod

2. Stöd om ansöks
Företaget åtar sig att anställa personer under perioden 1.6.2020-31.8.2020 som kommer att få en lön på minst 2500 euro per
återanställd för ovannämnda period.
Personer
Totalt heltidsanställda som ska återanställas
varav personer anställda med lönesubvention
Ett företag kan bara ansöka om återanställningsstöd för anställda vars ersättning inte har fått annat offentligt stöd under
samma period, till exempel lönesubvention.
Återanställda personer för vilka inget annat stöd har erhållits för totalt
(Återanställningsstöd 1 000,00 euro per person)
För perioden 1.6.2020 - 31.8.2020 kommer företaget dessutom att förvärva inhyrd arbetskraft eller underleverantörarbete, för
vilket fakturering är minst 4500 euro/anställd.
Totalt antal heltidsanställda som hyrs ut av bemanningsföretag eller underleverantörer
Det sökta stödet är totalt

per person som ska anställas.

Företaget har ansökt om ett utvecklingsbidrag för tiden 16.3-8.6.2020 hos Business Finland eller NTM-centralen
Ja
Nej
(Om företaget har ansökt om ovanstående stöd men fått ett negativt beslut om ansökan, och företaget inte har ansökt om en
korrigering av beslutet, kan företaget välja ”nej” som svarsalternativ)
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3. Underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan är korrekta och att företaget / företagaren åtar sig att betala det angivna antalet
anställda en lön på minst 2500 euro för varje återanställd person under de tre månaderna efter det att
begränsningsskyldigheten upphör och att betala minst 4500 euro per inhyrd arbetskraft eller underleverantörs arbete under
samma period. Jag ger mitt samtycke till att UF-centret i efterhand kontrollerar återanställningen.
Jag intygar att företaget som ansöker om stödet inte var ett företag i svårigheter i den mening som avses i artikel 2.18 i EU: s
allmänna gruppundantagsförordning den 31.12.2019.
Ort och datum

Position i organisationen

Underskrift

Namnförtydligande

4. Bilagor
Bilagor: Lägg till ett utdrag ur lönebokföringen för februari 2020 om företaget inte omfattas av
mervärdesskattemånadsdeklarationen. Om företaget ansöker om stöd för personal som hyrs ut av bemanningsföretag eller
hyrs ut av arbetskraft som anskaffats som underleverantörer, bifoga en kopia av fakturan för denna arbetskraft för februari
månad 2020. Ni kan också bifoga till exempel de nödvändiga fullmakterna i bilagan.
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