Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Viranomainen täyttää

Dnro

AVUSTUSHAKEMUS ALUEEN PILAANTUNEISUUDEN SELVITTÄMISEEN/
PILAANTUNEEN ALUEEN PUHDISTAMISEEN
1. Hakemus

Hakemus on luonteeltaan
Uusihakemus
Muutoshakemus
Mihin tarkoitukseen avustusta haetaan? (Alueen pilaantuneisuuden selvittäminen/pilaantuneen alueen puhdistaminen,
maaperä/pohjavesi/sedimentit)

2. Hakija

Tyyppi
Yksityinen
Yritys
Sukunimi/yritys tai muu yhteisö

Y-tunnus
Kunta

Kunta/yhteisö

Etunimi/tiomipaikka
Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

IBAN-pankkitili
Onko hakija tai tämän edustaja tuomittu lainvoimaisella päätöksellä rangaistukseen valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä
edeltäneinä kahtena edellisenä vuotena luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta?
Mikäli vastaus on kyllä, tulee avustuksen hakijan antaa asiasta lisäselvitys.
Kyllä
Selvitys

Ei

Onko hakijalle määrätty lainvoimaisella päätöksellä työsopimuslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu? Mikäli vastaus on kyllä,
tulee avustuksen hakijan antaa asiasta lisäselvitys.
Kyllä
Selvitys

Ei

3. Yhteyshenkilö (jos eri kuin hakija)
Sukunimi

Etunimi

Osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti
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4. Hakemuksen kohde

Sijaintikunta

Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
Kiinteistön osoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Kiinteistön nykyinen käyttö ja kiinteistön arvioitu tuleva käyttö

5. Hanke ja toimenpiteet

Hankkeen nimi

Päätöksen diaarinumero (aikaisempi tai muutettava päätös)
Kuvaus toimenpiteistä, joihin haetaan avustusta

Tiedot pilaantumisen aiheuttajasta sekä alueen käyttö- jaomistushistoriasta

Selvitys hankkeesta aiheutuvien kustannusten kohtuuttomuudesta avustuksen hakijalle

Muut vaikutukset ja hyödyt (esimerkiksi luonnonsuojelu, virkistyskäyttö, luonnonvarojen hyödyntäminen, vedenhankinta, uusi
selvitys- tai puhdistusmenetelmä)

Arvio toimenpiteiden vaikutusalueesta ja hyödynsaajien lukumäärästä

Arvio hankkeen aiheuttamasta kohdekiinteistön arvon noususta tai muusta taloudellisesta hyödystä

Toimenpiteiden toteutusaika alkaa
/

20

Toimenpiteiden toteutusaika päättyy
/

20

Kustannusarvio yhteensä
Sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero? (selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta)
Kyllä
Ei
Sisältyykö kustannuksiin vastikkeetonta työtä?
Kyllä
Ei
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6. Toimenpiteiden rahoitussuunnitelma

Haettavan avustuksen määrä (€)
Rahoitus

€

Rahoitus

Oma rahoitus

Muut valtion avustukset

Kunnan avustukset

Muu rahoitus

€

Kokonaisrahoitus
Onko kohde saanut aiemmin muuta valtionavustusta, päätöspäivä ja diaarinumero

7. De minimis-tuki (ns. vähämerkityksinen tuki)

Onko tuen hakijalle myönnetty vähämerkityksistä tukea (ns. de minimis –tukea) kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden
aikana?
Ei
Kyllä, tarkempi selvitys taulukossa
Toiminnassa käytetty tilikausi (pp.kk. - pp.kk.)

Tuen myöntäjä

Tukimuoto
(esim. avustus tai
korkotuki)

Komission asetus, jonka
mukaan tuki on myönnetty Tukeä
(tieto löytyy
määrä, €
tukipäätöksesta)

Myöntöpäivämäärä

Päätösnumero

Yleinen
vähämerkityksinen tuki
(komission asetus (EU)
N:o 1407/2013)

Vähämerkityksinen tuki
kalastus- ja
vesiviljelyalalla
(komission asetus (EU)
N:o 717/2014)

Vähämerkityksinen tuki
maatalousalalla
(komission asetus (EU)
N:o 2019/316)
Vähämerkityksinen tuki
maanteiden
tavarakuljetuksia toisten
lukuun suorittavalle
yritykselle (komission
asetus (EU) N:o
1407/2013)
Tuen hakija vakuuttaa, ettei se ole EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksissa tarkoitettu vaikeuksissa oleva
yritys
Tuen hakija vakuuttaa, ettei sitä koske Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki
on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.
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8. Liitteet

Liitteet:
Kaikissa tapauksissa hakemukseen tulee liittää:
Hankkeen suunnitelma eli selvitys toimenpiteiden toteuttamistavasta, tavoitteista, kestävyydestä ja toteuttamistavan
aiheuttamista vaikutuksista
Hankkeen kustannusarvio, rahoitussuunnitelma sekä muiden hankkeeseen osallistuvien rahoituspäätökset
Hankkeen edellyttämät suostumukset, kuten maanomistaja- ja vesialueen omistaja- ja haltijasuostumukset, sekä niiden
tilanne
Kartta
Alueen pilaantuneisuuden selvittämistä koskevaan avustushakemukseen tulee lisäksi liittää:
Riittävässä laajuudessa laadittu riskiperusteinen arvio alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä terveydelle tai
ympäristölle aiheutuvasta vaarasta tai haitasta
Pilaantuneen alueen puhdistamista koskevaan hakemukseen tulee lisäksi liittää:
Riskiperusteisesti ja kestävyys huomioiden laadittu selvitys alueen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä
terveydelle tai ympäristölle aiheutuvasta vaarasta tai haitasta
Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset, kuten ympäristölupa, vesilain mukainen lupa tai päätös pilaantuneen maaperän ja
pohjaveden puhdistamisesta
Tarvittaessa hakemukseen tulee liittää myös:
Yhdistyksen/yhteisön allekirjoitusoikeudet
Yhdistyksen/yhteisön kokouspöytäkirjaote
Kaupparekisteriote

9. Suostumus sähköiseen tiedonantoon

Jos hakija antaa suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon (sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n
mukaisesti), päätös voidaan toimittaa tällöin sähköpostitse. Jos vastasit "kyllä", varmista, että olet antanut toimivan
sähköpostiosoitteen. Jos vastaat "ei", päätös toimitetaan postitse.
Voidaanko päätös toimittaa sähköisesti?
Kyllä
Ei

Sähköpostiosoite

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

10. Allekirjoitus

Nimenselvennys
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