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HANKEHAKEMUS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEKSI HAITALLISTEN VIERASLAJIEN

1. Hakemus

HALLINTASUUNNITELMAN MUKAISIIN TOIMENPITEISIIN

ELY-keskus, jonka alueelle avustusta haetaan
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus Hämeen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kainuun ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskus
Lapin ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hakemus on luonteeltaan
Uusi hakemus Muutoshakemus

Hakemus on luonteeltaan
Vieraslajien torjuntahanke seurantoineen Uusi torjuntatoimenpidekokeilu 
Vieraslajien torjunnan neuvontahanke Muu vieraslajihanke

2. Hakija
Tyyppi

Kunta Yhdistys Muu julkinen tai yksityinen yhteisö
Y-tunnus

Nimi Toimipaikka

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköposti

IBAN-pankkitili

Selvitys
EiKyllä

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

Selvitys
EiKyllä

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. 

3. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin hakija)
Sukunimi Etunimi

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköposti

4. Hanke ja toimenpiteet sekä rahoitussuunnitelma
Hankkeen nimi

Päätöksen diaarinumero (aikaisempi tai muutettava päätös)
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Kuvaus toimenpiteillä saatavan hyödyn seurannan ja ylläpidon järjestämisestä

Selvitys vieraskasvihankkeissa toimenpiteissä syntyvän vieraskasvijätteen käsittelystä

Kuvaus yhteistyötahoista (mukana olevat toimijat ja kumppanit) ja arvio toimenpiteiden hyödynsaajien lukumäärästä

Koko hankkeen toteutusaika
Alkaa (pp.kk.vvvv) Päättyy (pp.kk.vvvv)

Kustannusarvio yhteensä Sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero
Kyllä Ei

Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta

Sisältyykö kustannuksiin vastikkeetonta työtä?
Kyllä Ei

Rahoitussuunnitelma

Haettavan avustuksen määrä

Muut valtion avustukset

Muu rahoitus

Oma rahoitus

Kunnan avustukset

Kokonaisrahoitus

Onko kohde saanut aiemmin valtionavustusta vieraslajitorjuntaan, päätöspäivä ja diaarinumero

Kuvaus hankkeen tavoitteesta ja toimenpiteillä saavutettavista hyödyistä (esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle, ihmisten 
terveydelle, virkistyskäytölle ja ympäristön viihtyisyydelle tai taloudelliselle toiminnalle)

Kuvaus kohteena oleva alueesta sekä toimenpiteistä, joihin avustus on tarkoitus käyttää: millä tavalla hanke toteuttaa 
haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita (esim. ensisijaiset torjuntakohteet, torjuntatoimenpiteet ja –
menetelmät) 

Haitallinen vieraslaji, jota hanke koskee

5. Liitteet
Hankkeen suunnitelma Yhdistyksen/yhteisön allekirjoitusoikeudet Kartta Muut liitteet
Eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ml. muiden hankkeeseen osallistuvien rahoituspäätökset
Hankkeen edellyttämät ilmoitukset, suostumukset tai luvat

7. Allekirjoitus
Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

6. 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
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