Skriv ut blanketten

Töm blanketten

BETALNINGSANSÖKAN
1. Den sökande fyller i:
Sökandens namn

FO-nummer

12.7.2019

Utdelningsadress
Postnummer

Postanstalt

E-post

Telefonnummer/Mobiltelefonnummer

Den sökandes bankkonto (IBAN)

BIC-kod

Kontaktpersonens uppgifter

Namn på det understödda projektet
Stödbeslutets datum

Stödets Dnr

2. Ansökan om utbetalning

Kostnaderna i denna betalningsansökan gäller perioden
Med denna ansökan ansöks för betalning

euro på basis av den bifogade utredningen.

Det är fråga om (välj ett):
Mellanliggande betalning, kostnader uppkommer ännu i projektet
Slutbetalning (sista raten), varefter inga fler kostnader uppkommer i projektet
Slutbetalning (ej sista raten), en ny understödsansökan för nya kostnader lämnas in för projektet

3. Betalningsansökans bilagor (märk, se anvisning)

Utredning om projektets status, mellanrapport eller fotografier på objektet, kopior på byggarbetsplatsprotokoll
Bokföringens huvudbok undertecknad eller undertecknad utgiftsspecifikation
Kopior på fakturor, kvitton och kontoutdrag
Kopior på tillstånd och avtal
Slutrapport (sista raten)

4. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökande samtycker till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet) ska beslutet skickas per e-post. Om du svarade "ja" se till att du har uppgett en fungerande e-postadress. om du
svarar "nej" skickas beslutet per post.
Kan beslutet skickas per post?
Ja
Nej

E-postadress

5. Undeskrift

Jag intygar att de uppgifter som framgår av utredningen och dess bilagor är samstämmiga med gemenskapens bokföring och
att alla kostnader ingår i det projekt som avses i understödsbeslutet samt att projektet har genomförts i enlighet med villkoren i
beslutet.
Ort och datum

Sökandens undeskrift
Namnförtydligande
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Om ansökan om betalningen görs skriftligt, ska betalningsansökan skickas per post till UF-centret:
Nylands betalningsområde, PB 1002, 00521 Helsingfors (Nyland)
Södra betalningsområdet, PB 3300, 45101 Kouvola (Tavastland, Sydvästra Finland)
Västra betalningsområdet, PB 1010, 20101 Åbo (Egentliga Finland, Satakunta)
Mellersta betalningsområdet, PB 136, 33101 Tammerfors (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten)
Östra betalningsområdet, PB 1000, 80101 Joensuu (Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax)
Norra betalningsområdet, PB 200, 90101 Uleåborg (Kajanaland, Lappland, Norra Österbotten)
Mer information och anvisningar per telefon fås från kundtjänsten för miljöfrågor, tfn 029 502 0900 och via e-post av
miljoutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi

6. Kostnader

kostnaderna anges inklusive moms:
nej
ja
Verkliga kostnader (verifikationer ska bifogas)

Kostnad euro

Myndighetens anteckningar

Personalkostnader (lön för arbete inkl. bikostnader)
Materialkostnader
Reseutgifter
Kontorskostnader
Anskaffning av maskiner och anordningar
Anskaffnings- och hyreskostnader för byggnader och
markområden
Köptjänster
Vederlagsfritt arbete
Vederlagsfri produktionsinsats (t.ex. egna råämnen; närmare
utredning i projektplanen)
Övrig kostnad, vilken:
Övrig kostnad, vilken:
Övrig kostnad, vilken:
Totala kostnader sammanlagt

7. Finansiering
Offentlig finansiering

Eurobelopp som
söks

Myndighetens
anteckningar

Understöd som sökas av UF-centret
Kommunens finansiering
Annan offentlig finansiering
Offentlig finansiering totalt
Privat finansiering
Egna medel eller den sökandes inkomstfinansiering
Lån
Vederlagsfritt arbete
Vederlagsfri produktionsinsats
Privat finansiering sammanlagt
Totala finansiering sammanlagt
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8. Förteckning över verifikationer (vid behov)
Betalningsdag

Verifikationsnummer i
Kostnadens objekt
bokföringen

Projektets Dnr:
Totalkostnad
€

MOMS-andel
UC-centrets anteckningar
€

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Totalt/ överföring:
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