
 

 

 

 

    

 
   

 
  

 
      

 

 
    

 
 

         
  
 

      
  

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
   

    
 

      
  

  
    

 
      

 
 

      

  
      

V  i  r  a  n o  m  a i  n  e n  t  ä y  t  t  ä ä  

Dnro 

HAKEMUS MAA- JA METSÄTALOUDEN VESIENHALLINTA 

1. Hakemus 
Hankkeen pääasiallinen toteutuskunta 

Hakemuksen käsittelevä viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Hakemus on luonteeltaan 
Uusi hakemus Muutos- tai jatkohakemus 

2. Hakija 
Hakija on 

Yhdistys/yhteisö Yritys Kunta 
Asiantuntijaorganisaatio (esim. oppilaitos, tutkimuslaitos) 

Nimi Y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

IBAN-pankkitili BIC-koodi 

Yhteyshenkilön sukunimi Yhteyshenkilön etunimi 

Nimike 

Puhelinnumero Sähköpostisoite 

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 Ei 
Selvitys 

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

Kyllä Ei 
Selvitys 

3. Hanke ja toimenpiteet 
Hankkeen nimi 

Päätöksen diaarinumero (aikaisempi tai muutettava päätös) 
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Hankkeen tiivistelmä 

Kuvaus toimenpiteistä, joihin haetaan avustusta 

Hankkeeseen osallistuvat yhteistyökumppanit 
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Kuvaus siitä, miten hanke edistää hakukuulutuksessa esitettyjä tavoitteita 

Hankkeen liittyminen vesienhoitosuunnitelmaan ja vesienhoidon toimenpideohjelmaan 
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Hankkeen muut vaikutukset ja riskienhallinta 

Hankkeen toteutusaika alkaa Hankkeen toteutusaika päättyy 

4. Kustannuserittely 
Henkilöstökustannukset 
(työpalkat sivukuluineen) Ostopalvelut 

Matkakulut Vastikkeeton työ 

Materiaalikustannukset Muut kustannukset 

Kone- ja laitehankinnat Yleiskustannukset 
(15 % henkilökuluista) 

Hankkeen kustannukset yhteensä 

Sisältyykö kustannuksiin arvonlisävero? (selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta liitetään hakemukseen) 
Kyllä (alv on tukikelpoinen, jos se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi) Ei 

Sisältyykö kustannuksiin vastikkeetonta työtä? (arvio talkootyöstä ja konetyöstä perusteluineen on esitettävä 
hankesuunnitelmassa) 

Kyllä Ei 
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5. Toimenpiteiden rahoitussuunnitelma 

Haettavan avustuksen määrä Kunnan avustukset 

Muut valtion avustukset Muu rahoitus 

Oma rahoitus Vastikkeeton työ 

Kokonaisrahoitus 

Onko hankkeeseen tai sen osaan saatu aiemmin avustusta julkisista varoista tai vireillä muita hakemuksia? ( aiemmista 
avustuksista päätöspäivä tai diaarinumero tai vastaava) 

6. Toimenpiteillä saatavan hyödyn ylläpitäminen 
Miten toimenpiteitä seurataan ja niistä saatavaa hyötyä ylläpidetään? Tulosten hyödynnettävyys muilla alueilla? 

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.) 
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Tuen myöntäjä Tukimuoto (esim. 
avustus tai korkotuki) 

Komission asetus, 
jonka mukaan tuki on 
myönnetty (tieto löytyy 
tukipäätöksestä) 

Tukea 
määrä, € 

Myöntö-
päivämäärä 

Päätös-
numero 

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. 

8. Liitteet 
Hankesuunnitelma 
Eritelty kustannusarvio kululuokittain ja rahoitussuunnitelma (ml. muiden hankkeeseen osallistuvien rahoituspäätökset) 
Hankkeen edellyttämät ilmoitukset tai luvat ja niiden tilanne (ilmoitus vesirakennustyöstä, vesilain mukainen lupa, 
maanomistaja- ja vesialueen omistajaluvat) 
Yhdistyksen / yhteisön allekirjoitusoikeudet 
Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta 
Kartta 
Muut liitteet 

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 

10. Allekirjoitus 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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