
 

 

  

  

 

    

 
      

 
       
   

  
 

 

  

  

  

 

 

    
  

    
 

   
 

    
 

 

   

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

Dnro 

ANSÖKAN VATTENHANTERING INOM JORD- OCH SKOGSBRUKET 

1. Ansökan 
Huvudsaklig kommun där projektet genomförs 

Myndigheten som handlägger ansökan: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. 

Ansökan är 
Ny ansökan Ansökan om ändring eller fortsatt ansökan 

2. Sökande 
Sökanden är 

Förening/samfund Företag Kommun 
Expertorganisation (till exempel. läroanstalt, forskningsinstitut) 

Namn FO-nummer eller registernummer för 
förening 

Adress 

Postnummer Postanstalt 

IBAN-bankkonto BIC-kod 

Kontaktpersonens efternamn Kontaktpersonens förnamn 

Titel/befattning 

Telefonnummer E-postadress 

Har sökande eller hans ombud under detta år av tilldelning av statsunderstöd eller två föregående år dömts med ett 
lagakraftvunnet beslut till straff för användning av olaga utländskarbetskraft eller arbetsgivarens utlänningsförseelse? 

Ja Nej 
Ytterligare information 

Har sökande dömts med ett lagakraftvunnet beslut påföljdsavgift enligt arbetsavtalslagen? Ifall svaret är Ja, ska sökande ge 
ytterligare kompletterande information i ärendet 

Ja Nej 
Ytterligare information 

3. Projekt och åtgärder 
Projektets namn 

Beslutets diarienummer (tidigare beslut eller beslut som ska ändras) 
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Sammandrag av projektet 

Beskrivning av åtgärder som understöds söks för 

Samarbetspartner som deltar i projektet 
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Beskrivning av hur projektet främjar målen i kungörelsen 

Projektets anslutning till förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet för vattenvård. 
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Övriga effekter av projektet och riskhantering 

Projektet genomförs från Projektet genomförs till 

4. Kostnadsspecifikation 
Personalkostnader (lön för 
arbete inkl. bikostnader) Köptjänster 

Reseutgifter Vederlagsfritt arbete 

Materialkostnader Övriga kostnader 

Anskaffning av maskiner och 
anordningar 

Allmänna kostnader (15 % av 
personalkostnaderna) 

Totala projektkostnader 

Omfattar kostnaderna mervärdesskatt (utredning om sökandens mervärdesskatteskyldighet bifogas ansökan) 
Ja Nej 

Omfattar kostnaderna arbete utan ersättning 
Ja Nej 
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5. Finansieringsplan för åtgärderna 

Understödsbelopp som söks Kommunens understöd 

Övriga statsunderstöd Övrig finansiering 

Egen finansiering Vederlagsfritt arbete 

Finansiering sammanlagt 

Har man tidigare fått understöd av offentliga medel för projektet eller en del av det eller är det fråga om andra ansökningar som 
är under behandling. 

6. Upprätthållande av nyttan av åtgärderna 
Hur följs åtgärderna upp och upprätthålls nyttan av dem? Utnyttjande av resultat i andra områden? 

7. De minimis-stöd (s.k. stöd av mindre betydelse) 
Har sökanden beviljats stöd av mindre betydelse (så kallat de minimis-stöd) under det innevarande och två föregående 
beskattningsåren? 

Nej Ja, noggrannare utredning i tabellen 
Innevarande räkenskapsperiod som används i verksamheten (dd.mm.åååå –dd.mm.åååå) 
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Beviljare av stödet 
Stödform (t.ex. 
understöd eller 
räntestöd) 

Kommissionens 
förordning enligt vilken 
stöd har beviljats 
(information finns i 
stödbeslutet) 

Stödbelopp, € Datum 
för beviljande 

Besluts-
nummer 

Stöd av mindre 
betydelse 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
1407/2013) 

Stöd av mindre 
betydelse inom fiske-
och 
vattenbrukssektorn 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
717/2014) 

Stöd av mindre 
betydelse inom 
jordbrukssektorn 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
2019/316) 

Stöd av mindre 
betydelse till företag 
som utför 
godstransporter på väg 
för andras räkning 
(kommissionens 
förordning (EU) nr 
1407/2013) 

Den sökande försäkrar, att företaget inte är i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd. 

Den sökande försäkrar, att företag inte är föremål för Europakommissionens beslut om oreglerade återbetalningskrav, där 
stödet förklarats olagligt eller oförenligt med den inre marknaden 

8. Bilagor 
Projektplan 
Kostnadskalkyl med specificerade kostnadsslag och finansieringsplan (inkl. finansieringsbeslut för projektets övriga parter) 
Anmälningar eller tillstånd som krävs för projektet, inklusive deras status (anmälan om vattenbyggnadsarbete, tillstånd enligt 
vattenlagen, tillstånd av markägare och ägare av vattenområden) 
Namnteckningsrätt för förening/samfund 
Utredning om sökandens mervärdesskatteskyldighet 
Karta 
Övriga bilagor 

9 . 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 

10. Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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