
  

 

  

 
 

 

 
 

        

 

  

 

  

  

   

 

    

 

   
    

  

 
 

         

 

   

I f y l l  s  a v  m y n d i g h e t  e n  

Dnr 

STÖDANSÖKAN 
UTVECKLING AV NATUR-, MAT-, FISKE- OCH JAKTTURISMEN I GLEST BEBYGGDA 
OMRÅDEN 

Ansökningstyp 
Ansökningstyp 

Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående ansökan Ändringsansökan 

1. Projektets namn 
Projektets namn 

2. Sökande 
Namn FO-nummer 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Hemkommun Sökandens webbadress 

Kontaktpersonens namn Kontaktpersonens personbeteckning 

Telefon E-post 

Ansvarspersonens namn Ansvarspersonens personbeteckning 

Telefon E-post 

Sökanden föreslår att stödet delvis överförs till en annan person/andra personer som genomför projektet 
Ja Nej 

Mottagare av stödöverföringen Mottagarens FO-nummer 

3. Föremål för stödet 
Projektet gäller (du kan välja flera punkter) 

Naturturism Matturism Fisketurism Jaktturism 

4. Projektet 
Projektets namn 

Projektets längd (dd.mm.åååå - dd.mm.åååå) 
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Projektet är 
Lokalt/regionalt Mellan landskapen 

Projektet genomförs huvudsakligen i (kommun) 

Övriga kommuner där projektet genomförs 

Projektets inriktning på glest bebyggda områden (området beskrivs närmare i projektplanen) 
Projektets konsekvenser gäller i sin helhet glest bebyggda områden 
Projektets konsekvenser berör i liten utsträckning andra områden än glest bebyggda områden 

5. Offentlig beskrivning av projektet 
I beskrivningen ska åtminstone anges vem som genomför projektet, verksamhetsområdet, målen och de åtgärder som ska 
vidtas. Denna sammanfattning ska offentliggöras. 
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6. Mervärdesskatt på projektkostnade 
Projektkostnaderna föreslås bli godkända inklusive mervärdesskatten. 

Sökanden är momsskyldig för en del av sin verksamhet. Projektverksamheten är inte momsbelagd och sökanden 
är inte berättigad till avdrag eller återbäring av mervärdesskatt. Om projektet framskrider i poängsättningen, ska 
som bilaga till ansökan lämnas Skatteförvaltningens styrning av behandlingen av mervärdesskatten i projektet. 
Sökanden är inte momsskyldig för sin verksamhet. Om projektet framskrider i poängsättningen, ska som bilaga till 
ansökan lämnas en utredning om arten av sökandens verksamhet och en motivering till att mervärdesskatten är 
godtagbar i projektet. 

Projektkostnaderna föreslås utan mervärdesskatt. Mervärdesskatten blir inte sökandens slutliga kostnad. 

Sökanden får tillbaka den mervärdesskatt som hänför sig till projektkostnaderna i form av avdrag 
(Mervärdesskattelagen [1501/1993] 10 kap.) 
Sökanden får tillbaka den mervärdesskatt som hänför sig till projektkostnaderna i form av återbäring 
(Mervärdesskattelagen [1501/1993] 12 kap.) 
Den mervärdesskatt som hänför sig till projektkostnaderna ersätts i de statliga finansieringsandelar som 
sökanden får för sin verksamhet 

7. Kostnadsmodell 
Kostnadsmodell utifrån vilken den stodsökande ansöker om godkännande av kostnaderna 

Beräknad allmän kostnad 24 % (flat rate), de direkta kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna och de indirekta 
kostnaderna inkl. resekostnader i procent (24 % av lönekostnaderna) 
Beräknad allmän kostnad 15 % (flat rate), de direkta kostnaderna inkl. resekostnader enligt de faktiska kostnaderna och de 
indirekta kostnaderna i procent (15 % av lönekostnaderna) 
Kostnaderna godkänns enbart enligt de faktiska kostnaderna 
Kostnaderna godkänns med engångersättningsförfarande (lump sum) 

8. Kostnadsberäkning 
Kostnadsberäkning. Välj ett för projektet lämpligt underlag för kostnadsberäkningen. Valet av kostnadsberäkning påverkas av 
vilken kostnadsmodell du har valt i punkt 7. 

Flat rate 24 % Flat rate 15 % Faktiska kostnader / lump sum 

Löner 

Hyrör 

Köpta tjänster 

Resekostnader 

Andra direkta kostnader 

Kalkylerade allmänna 
kostnader 

Arbete utan vederlag 

Totalkostnader 

Kostnader sammanlagt 

9. Finansieringsplan 
A. Bidrag/stöd som ska sökas 

B. Egen finansiering (B.1+B.2+B.3) 

B.1 Offentligt finansiering 

B.2 Privat finansiering (arbete utan vederlag) 

B.3 Privat finansiering (i pengar) 

C. Finansiering sammanlagt (A+B) 

ely30e1_sv 06/2022 3/4 



   

  
    

      
 

    
      

 
   

  
     

     
 

 
   

   
  

    
 

      
   

 
  

  
      

  
      

 

       
  

      
  

      
 

       
 

   
 

  
   

    

 

10. Underskrifter
Sökanden förbinder sig att i den verksamhet som avses i denna ansökan iaktta sen lagstiftning som gäller i Europeiska 
unionen och i Finland samt de föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa. 

Sökanden har gjort sig förtrogen med ansökningsanvisningarna och känner till riskerna i samband med inledandet av 
verksamheten. Sökanden samtycker till att sända de tilläggsutredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

Sökanden samtycker till att närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och av dem befullmäktigade personer har rätt dels att 
få alla nödvändiga uppgifter som behövs för avgörande av ansökan, för utbetalning, övervakning och uppföljning av stödet och 
dels att utförä tillsyn hos understödstagaren på det sätt som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001) och i statsrådets 
förordning om statsunderstöd som åren 2022–2023 beviljas för utvecklande av natur-, mat-, fiske- och jaktturismen i glest 
bebyggda områden (420/2022) eller med stöd av den. 

För beredning och övervakning av finansieringsbeslutet kan närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland behöva information 
av olika myndigheter och offentliga finansiärer. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland kan utan hinder av 
bestämmelserna om affärs- och yrkeshemligheter vara i kontakt med dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med 
övriga finansiärer som nämns i finansieringsplanen för att få information om sökanden och detta projekt. 

Sökanden samtycker till att de uppgifter som i ansökan separat angetts som offentliga får publiceras. Sökande försäkrar att 
uppgifterna i ansökan och dess bilagor är riktiga. 

Sökanden förbinder sig att lämna in de uppgifter som behövs för uppföljning och bedömning. 

Ort och datum Sökandens personbeteckning 

Sökandens underskrift 

Namnförtydligande 
Ort och datum Sökandens personbeteckning 

Sökandens underskrift 

Namnförtydligande 

11. Bilagor
Till ansökan bifogas följande bilagor 

Projektplan 
Specificerad kostnadsberäkning (noggrannare än i punkt 8) 

Om projektet framskrider i poängsättningen ombeds sökanden lämna in de bilagor som krävs för beredningen av beslutet.
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