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ANSÖKAN OM UTBETALNING
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt (mom. 30.40.31)

1. Den sökande fyller i:
Sökandes namn

Utdelningsadress

Postnummer Postanstalt

E-postadress Telefon

Sökandes bankkonto (IBAN) BIC-kod

FO-nummer

Kontaktpersonens uppgifter

Projektets namn

Stödbeslutets datum Stödets Dnr

2. Ansökan om utbetalning

 Med denna ansökan söks utbetalning av euro enligt den bifogade specifikationen.

Det gäller (välj ett av alternativen): 
Del utbetalning, projektet kommer fortfarande att medföra kostnader
Slutbetalning (sista posten), varefter projektet inte längre kommer att medföra kostnader

Kostnaderna i denna ansökan om utbetalning gäller tiden (dd.mm.åååå - dd.mm.åååå)

3. Bilagor till ansökan (kryssa för, se anvisningen)
Slutrapport
Bokföringens huvudbok
Kopior av fakturor, betalningskvitton eller kontoutdrag

5. Underskrift
Jag intygar att informationen i specifikationen och bilagorna till den överensstämmer med företagets bokföring och att alla 
kostnader hänför sig till projektet enligt beslutet om finansiering samt att projektet har genomförts enligt stödbeslutets villkor.

Allekirjoitus

Namnförtydligande

Paikka ja päiväys

4. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökande samtycker till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas 
verksamhet) kan 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



2 / 3ely90p1_sv 10/2021

Utbetalningsansökan returneras till den NTM-centrals registratur som beviljat stödet, varifrån ansökningarna överförs 
till UF-centret för behandling: 
  
NTM-centralen i Lappland,  
e-postadress: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi, postadress Hallituskatu 3 B, PB 8060, 96101 Rovaniemi 
NTM-centralen i Norra Savolax,  
e-postadress: kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi, postadress Kallanranta 11, PB 2000, 70101 Kuopio   
NTM-centralen i Egentliga Finland,  
e-postadress: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi, postadress Självständighetsplan 2, PB 236, 20101 Åbo 
  
Mer information och anvisningar via e-post fiskeriutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi
6. Kostnader
moms. ingår

ja nej

Faktiska kostnader (verifikationer ska åtföljas)

Personalkostnader (löner + bikostnader)

Kostnad, euro Myndighetens anteckningar

Resor

Lokaler och andra kontorskostnader

Kostnader för maskiner och utrustning

Kostnader för anskaffning av byggnader och markområden  
samt hyreskostnader 

Köpta tjänster

Arbete utan vederlag

Produktionsinsatser utan vederlag t.ex. egna råvaror,  
en närmare redogörelse bör ingå i projektplanen)

Tillståndsavgifter

Övriga kostnader, vilka:

Övriga kostnader, vilka:

Övriga kostnader, vilka:

Kostnader sammanlagt

 7. Finansiering
Offentlig finansiering Kostnad, euro Myndighetens anteckningar

Stöd från närings-, trafik- och miljöcentralen

Kommunal finansiering

Övrig offentlig finansiering

Offentlig finansiering sammanlagt

Egna tillgångar eller sökandens inkomstfinansiering

Lån

Arbete utan vederlag

Produktionsinsatser utan vederlag

Privat finansiering sammanlagt

Finansiering sammanlagt
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8. Förteckning över verifikationer Projektets dnr:

Betalnings-
dag

Bokföringens 
verifikationsnummer Kostnaden gäller Kostnader 

sammanlagt, € Moms., € Myndighetens 
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.

Sammanlagt:
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ANSÖKAN OM UTBETALNING
Fiskeriekonomiska iståndsättnings-, utvecklings- och försöksprojekt (mom. 30.40.31)
1. Den sökande fyller i:
2. Ansökan om utbetalning
 Med denna ansökan söks utbetalning av
euro enligt den bifogade specifikationen.
Det gäller (välj ett av alternativen): 
3. Bilagor till ansökan (kryssa för, se anvisningen)
5. Underskrift
X. Allekirjoitus
x. Allekirjoitus
Jag intygar att informationen i specifikationen och bilagorna till den överensstämmer med företagets bokföring och att alla kostnader hänför sig till projektet enligt beslutet om finansiering samt att projektet har genomförts enligt stödbeslutets villkor.
Allekirjoitus
Allekirjoitus
Allekirjoitus
Namnförtydligande
Nimenselvennys
Nimenselvennys
4. Samtycke till elektronisk delgivning
Om sökande samtycker till elektronisk delgivning (i enlighet med 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet) kan 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?
Utbetalningsansökan returneras till den NTM-centrals registratur som beviljat stödet, varifrån ansökningarna överförs
till UF-centret för behandling:
 
NTM-centralen i Lappland, 
e-postadress: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi, postadress Hallituskatu 3 B, PB 8060, 96101 Rovaniemi
NTM-centralen i Norra Savolax, 
e-postadress: kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi, postadress Kallanranta 11, PB 2000, 70101 Kuopio  
NTM-centralen i Egentliga Finland, 
e-postadress: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi, postadress Självständighetsplan 2, PB 236, 20101 Åbo
 
Mer information och anvisningar via e-post fiskeriutbetalningar.uf-centret@ntm-centralen.fi
6. Kostnader
moms. ingår
Faktiska kostnader (verifikationer ska åtföljas)
Personalkostnader (löner + bikostnader)
Kostnad, euro
Myndighetens anteckningar
Resor
Lokaler och andra kontorskostnader
Kostnader för maskiner och utrustning
Kostnader för anskaffning av byggnader och markområden 
samt hyreskostnader 
Köpta tjänster
Arbete utan vederlag
Produktionsinsatser utan vederlag t.ex. egna råvaror, 
en närmare redogörelse bör ingå i projektplanen)
Tillståndsavgifter
Kostnader sammanlagt
 7. Finansiering
Offentlig finansiering
Kostnad, euro
Myndighetens anteckningar
Stöd från närings-, trafik- och miljöcentralen
Kommunal finansiering
Övrig offentlig finansiering
Offentlig finansiering sammanlagt
Egna tillgångar eller sökandens inkomstfinansiering
Lån
Arbete utan vederlag
Produktionsinsatser utan vederlag
Privat finansiering sammanlagt
Finansiering sammanlagt
8. Förteckning över verifikationer
Betalnings-dag
Bokföringens
verifikationsnummer
Kostnaden gäller
Kostnader sammanlagt, €
Moms., €
Myndighetens 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.
Sammanlagt:
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