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

Hakemustyyppi 
 Uusi maksuhakemus  
 Uusi maksuhakemus, ennakko  
 Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen 

 
1. Hankkeen nimi 

Hankkeen nimi 
      
 
2. Hakija 

Hakijan nimi 
      
Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero 
      
Postiosoite 
      
Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Pankkitilin numero (IBAN) 
      

BIC-koodi 
      

Hankkeen vastuuhenkilön nimi 
      
Puhelin 
      

Sähköposti 
      

Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan yhteyshenkilön nimi 
      
Puhelin 
      

Sähköposti 
      

Hakijan kirjanpidosta vastaava yritys tai organisaatio ja sen puhelinnumero sekä kirjanpidon säilytyspaikan osoite 
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3. Hankkeen toteuttaminen 
Loppumaksuhakemuksen liitteeksi vaaditaan erillinen loppuraportti. 

Kuvaus hankkeen toteutuksesta suhteessa tukipäätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan. Kuvauksen hankkeen toteuttamisesta 
voi antaa myös erillisellä liitteellä. 
      

Selvitys tuen myöntämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista hakijan toiminnassa, taloudellisissa tai muissa hankkeen 
toteutukseen vaikuttavissa olosuhteissa. 
      

 
4. Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero 

 Hankkeen kustannukset haetaan maksuun ilman arvonlisäveroa. 
 Hankkeen kustannukset haetaan maksuun sisältäen arvonlisäveron. 

Hakija ei voi sisällyttää maksuhakemuksessa esitettäviin kustannuksiin arvonlisäveroa, jos hakija saa kustannuksiin liittyvän 
arvonlisäveron vähennyksenä tai palautuksena tai hakijan arvonlisäveromenoja korvataan hakijan toimintaansa saamissa 
valtion myöntämissä rahoitusosuuksissa. 

 
5. Ennakko kehittämishankkeeseen 

ELY-keskukselta maksuun haettava avustus (€) 
      
Perustelu ennakon hakemiselle 
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6. Kehittämishanke 
Maksuhakemus ajalta 
      /       20      -       /       20      
Hakemus koskee 

 Maksuerää   Loppumaksua 

Toteutuneet 
kustannukset Flat rate 24 % Flat rate 15 % Todelliset kustannukset Kertakorvaus 

Palkat                         

Vuokrat                         

Ostopalvelut                         

Matkakulut                    

Muut välittömät kulut *                         

Laskennalliset 
yleiskustannukset **               

Vastikkeeton työ                         

Kustannukset 
yhteensä                         
* Kustannusmallissa Todelliset kustannukset ilmoitetaan Muut kulut. 
** Mikäli hankkeen kustannusmalliksi on tukipäätöksellä hyväksytty Laskennallinen yleiskulu 24% tai Laskennallinen yleiskulu 
15%, hakija laskee maksua hakiessaan tukipäätöksessä määritetyn yleiskuluprosentin mukaisesti yleiskulut Laskennalliset 
yleiskustannukset -kohtaan Palkat-kohtaan merkityistä palkkakustannuksista. 
 
7. Maksuun haettava avustus ja toteutunut muu rahoitus 

A. ELY-keskukselta maksuun haettava 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)       
 
8. Lisätietoja 
Lisätietoja 
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9. Allekirjoitus 

 Vakuutan, että toteutettavaan hankkeeseen ja maksuhakemuksessa esitettyihin kustannuksiin ei ole haettu tai saatu muuta 
julkista tukea tai muuta tukea sisältävää julkista rahoitusta Euroopan Unionin tai kansallisista varoista, kuin tässä 
hakemuksessa on selvitetty. 

 
Olen saanut maksuhakemuksessa esitettyihin kustannuksiin muuta julkista tukea tai muuta tukea sisältävää julkista 
rahoitusta alla olevan erittelyn mukaisesti. 

Rahoittaja Tukimuoto Tuen määrä, euroa Maksupäivä 

                        

                        

Olen tutustunut tukipäätöksen ehtoihin, ja olen tietoinen siitä, että tukikelvottomien kustannusten sisällyttäminen 
maksuhakemukseen saattaa aiheuttaa vähennystä tukikelpoisten kustannusten perusteella maksettavan tuen määrästä. 
Vakuutan, että maksuhakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita. 

Paikka ja päiväys 
      

Allekirjoitus 

Nimenselvennys       
Paikka ja päiväys 
      

Allekirjoitus 

Nimenselvennys       
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