
 

 

  

 
 

 

 
 

      

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
    

   

  
        

 

   

V  i  r  a  n o  m  a i  n  e n  t  ä y  t  t  ä ä  

Dnro 

HAKEMUS: 
HARVAAN ASUTTUJEN ALUEIDEN LUONTO-, RUOKA-, KALASTUS- JA 
METSÄSTYSMATKAILUN KEHITTÄMINEN 

Hakemustyyppi 
Hakemustyyppi 

Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus 

1. Hankkeen nimi 
Hankkeen nimi 

2. Hakija 
Nimi Y-tunnus 

Postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Kotikunta Hakijan www-osoite 

Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön henkilötunnus 

Puhelin Sähköposti 

Vastuuhenkilön nimi Vastuuhenkilön henkilötunnus 

Puhelin Sähköposti 

Hakija esittää tukea siirrettäväksi osittain toiselle toteuttajalle hankkeen toteuttamiseksi 
Kyllä Ei 

Tuensiirron saajat Tuensiirron saajien Y-tunnus 

3. Tuen kohde 
Hanke kohdistuu (voit valita useamman kohdan) 

Luontomatkailuun Ruokamatkailuun Kalastusmatkailuun Metsästysmatkailuun 

4. Hanke 
Hankkeen nimi 

Hankkeen toteutusaika (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv) 
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Hanke on luonteeltaan 
Paikallinen/alueellinen Maakuntien välinen 

Hankkeen pääasiallinen toteutuskunta 

Muut toteutuskunnat 

Hankkeen kohdistuminen harvaan asutuille alueelle (alue kuvataan tarkemmin hankesuunnitelmassa) 
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat kokonaisuudessaan harvaan asutuille alueille 
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat vähäisessä määrin muille kuin harvaan asutuille alueille 

5. Hankkeen julkinen kuvaus 
Kuvauksessa on kerrottava vähintään hankkeen toteuttajat, toiminta-alue, tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet. Tämä tiivistelmä 
julkaistaan. 
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6. Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero 
Hankkeen kustannukset esitetään hyväksyttäväksi sisältäen arvonlisävero 

Hakija on alv-velvollinen osasta toiminnastaan. Hankkeen toiminta ei ole alv-velvollista, eikä hakija ole oikeutettu 
arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen. Mikäli hanke pääsee pisteytyksessä eteenpäin, tulee 
hakemuksen liitteeksi toimittaa tarvittaessa verohallinnon ohjaus arvonlisäveron käsittelystä hankkeessa. 
Hakija ei ole toiminnastaan alv-velvollinen. Mikäli hanke pääsee pisteytyksessä eteenpäin, tulee hakemuksen 
liitteeksi toimittaa tarvittaessa selvitys hakijan toiminnan luonteesta ja perustelu  arvonlisäveron 
hyväksyttävyydestä hankkeessa. 

Hankkeen kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. 

Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot vähennyksinä takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 
10 luku) 
Hakija saa hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot palautuksina takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993] 
12 luku) 
Hankkeen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot korvataan hakijan toimintaansa saamissa valtion myöntämissä 
rahoitusosuuksissa 

7. Hankkeen kustannusmalli 
Kustannusmalli, jonka perusteella tuen hakija hakee kustannuksia hyväksyttäväksi 

Laskennalliset yleiskulut 24 % (flat rate), välittömät kustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan ja välilliset 
kustannukset ml. matkakulut prosenttimääräisesti (24 % palkkakustannuksista) 
Laskennalliset yleiskulut 15 % (flat rate), välittömät kustannukset ml. matkakulut toteutuneiden kustannusten mukaan ja 
välilliset kustannukset prosenttimääräisesti (15 % palkkakustannuksista) 
Kustannusten hyväksyminen yksinomaan toteutuneiden kustannusten mukaan 
Kustannusten hyväksyminen kertakorvausmenettelyllä 

8. Hankkeen kustannusarvio 
Kustannusarvio. Valitse hankkeeseen sopiva kustannusarviopohja. Kustannusarvion valintaan vaikuttaa se, minkä 
kustannusmallin olet valinnut kohdassa 7. 

Flat rate 24 % Flat rate 15 % Todelliset kustannukset tai 
kertakorvaus 

Palkat 

Vuokrat 

Ostopalvelut 

Matkakulut 

Muut välittömät kulut 

Laskennalliset 
yleiskustannukset 

Vastikkeeton työ 

Kokonaiskustannukset 

Kustannukset yhteensä 

9. Hankkeen rahoitussuunnitelma 
A. Haettava tuki/avustus 

B. Oma rahoitus (B.1+B.2+B.3) 

B.1 Julkinen rahoitus 

B.2 Yksityinen rahoitus (vastikkeeton työ) 

B.3 Yksityinen rahoitus (rahallinen osuus) 

C. Rahoitus yhteensä (A+B) 
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10. Allekirjoitukset
Hakija sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevia Euroopan Unionin ja kansallista 
lainsäädäntöä sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 

Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu 
toimimaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset. 

Hakija suostuu, että Lapin ELY-keskus on oikeutettu tämän hakemuksen ratkaisemiseksi, tuen maksamista, valvontaa, ja 
seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona siten kuin 
valtionavustuslaissa (688/2001) ja harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi 
vuosina 2022–2023 myönnettävästä valtionavustuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (420/2022) tai sen nojalla 
säädetään. 

Rahoituspäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten Lapin ELY-keskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja julkisilta 
rahoittajilta. Lapin ELY-keskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä 
näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiessaan hakijaan ja 
tähän hankkeeseen liittyviä tietoja. 

Hakija suostuu siihen, että hakemuksessa erikseen julkisiksi merkityt asiat voidaan julkistaa. Hakija vakuuttaa tässä 
hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. 

Hakija sitoutuu toimittamaan seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot. 

Paikka ja päiväys Allekirjoittajan henkilötunnus 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
Paikka ja päiväys Allekirjoittajan henkilötunnus 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

11. Liitteet
Hakemukseen on liitetty seuraavat liitteet 

Hankesuunnitelma 
Eritelty kustannusarvio (tarkempi kuin kohdassa 8) 

Mikäli hanke pääsee pisteytyksessä eteenpäin, pyydetään hakijaa toimittamaan päätöksen valmisteluun vaadittavat liitteet. 
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