
1. FO-nummer/RegisternummerDen som söker understöd

Näradress

Telefon FaxKontaktperson

Postnummer Postanstalt
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E-post

3. Beskrivning av verksamheten(separat bilaga)Projektbenämning (för identifiering av projektet)

ANSÖKAN OM SYSSELSÄTTNINGSPOLITISKT UNDERSTÖD

(förening, stiftelse, kommun, samkommun,annan samman-
slutning och socialt företag ) 

Arbets- och näringsbyrån

Sökanden ifyller (läs anvisningarna för ifyllande av blanketten)

2. Stöd söks för tiden / - 2020 /

4.  Är sökanden momsskyldig?    Omfattas den förvaltande organisationens verksamhet av momsskyldighet?

ja nej ja nej (en utredning bifogas vid behov)

 5. Kostnadskalkyl för projektet   
 

6. Lönekostnader för den som ansvarar för 
    genomförandet av projektet

- understöd från kommunen eller kommuner

- övrig finansiering (separat bilaga)

Totalt

- statsunderstöd, övrigt

- ansökt sysselsättningspolitiskt understöd, 
  arbets- och näringsbyrån.

- statsandel

Offentlig finansiering (se anvisningarna)

8. Finansieringsplan för projektet 
   Finansieringsplan för hela projektet 

Finansieringsplan kalenderårsvis

 Totalt

7. Övriga kostnader som projektgenomfö- 
    randet medför enligt bilaga                           

   Lönekostnader för andra personer som 
   deltar i genomförandet av projektet 
   (specifikation i separat bilaga)

Egen finansiering

 Kostnadskalkyl för hela projektet per kostnadsslag (specificerad per kalenderår)

euro   20 euro  20euro  20 euro  20

euro  20 euro  20euro  20euro  20



Eventuella andra finansieringsbeslut som hänför sig till projektgenomförandet? (kopior bifogas)
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Stödbeviljare År då stödet 
beviljades

Stöd beviljats, €Stödform (t.ex. understöd eller 
räntestöd)

Om understödstagaren är en sammanslutning som har för avsikt att grunda eller etablera ett socialt företag eller att utreda möjlighe-
terna att grunda ett socialt företag, anges här de minimis-stöd* som andra myndigheter har beviljat under det innevarande året och de 
två föregående åren. 
 

11. Kommer sökanden att ansöka om förskott på understöd? ja nej

Tilläggsinformation (vid behov i en separat bilaga)

Ort och datum Underskrift, namnförtydligande och undertecknarens ställning i organisation

*)Med de minimis -stöd avses stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet kan 
beviljas de minimis-stöd högst upp till 200 000 euro under det innevarande och de två föregående beskattningsåren. De minimis  -
stöd kan inte alls beviljas för 1) stöd som hänför sig till exportfrämjande eller exportvolymer,  2) verksamhet där inhemska produkter 
gynnas på bekostnad av importerade produkter eller 3) anskaffning av fordon avsedda för godstransport till företag som utför 
godstransporter på landsväg för andras räkning. Stödstagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd från 
olika instanser (t.ex. ministerier, ämbetsverk som är underställda ministerier, Finnvera Abp, kommuner, landskapsförbund) inte 
överstiger de nämnda maximibeloppen.I stödbeslutet finns ett omnämnande av de minimis  -stöd. 

 Specifikation kalenderårsvis10. Beloppet av ansökt understöd

Totalt

Lönekostnaderna för dem som deltar i 
genomförandet av projektet 
 

Beloppet av stöd som söks för övriga 
kostnader

Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan och dess bilagor är riktiga. Vi förbinder oss att omedelbart underrätta om 
förändringar. Arbets- och näringsmyndigheterna befullmäktigas att låta andra myndigheter samt finansiella institut och kreditinstitut 
genomföra eventuella granskningar som gäller ansökan.

Sysselsättningspolitiskt understöd beviljas av arbets- och näringsbyrån. Om understöd söks för verksamhet som genomförs inom flera 
arbets- och näringsbyråers område, förutsätter beviljandet av understödet att de arbets- och näringsbyråer inom vars områden 
verksamheten huvudsakligen bedrivs förordar beviljandet av understödet. 
  
Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 procent av de totalkostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån. 
Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de godkända totalkostnaderna. Vid bestämmande av 
understödets stödnivå och belopp beaktas innehållet i projektet samt antalet personer som hör till målgruppen för verksamheten och 
behovet av personlig vägledning och personligt stöd. Dessutom kan de inkomster som fås av den  un-derstödda verksamheten beaktas. 
Understödet får tillsammans med övrig statlig finansiering som betalats för samma kostnader inte överstiga de totalkostnader som 
godkänts av arbets- och näringsbyrån. 
  
Sociala företag och andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag (med un-dantag av 
kommuner och samkommuner) kan beviljas understöd till högst 75 procent av de godkända totalkostnaderna. Under-stödet beviljas i 
form av de minimis-stöd. 
  
Understöd beviljas inte för och får inte användas till 1) kostnader med anknytning till näringsverksamhet, 2) tjänster som produceras i 
form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 3) produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller 
samkommunen enligt lag är skyldig att ordna, 4) investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar (t.ex. maskiner, 
anordningar, inventarier) eller 5) hyreskostnader.

euro  20 euro  20euro  20euro  20

euro  20euro  20euro  20euro  20
9. Uppskattning av de inkomster som fås ge- 
nom projektet



ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN 
  
1. FO-nummer/sammanslutningens registernummer 
Om företaget har ett FO-nummer, antecknas det i punkten i fråga. Om företaget inte har något FO-nummer, 
anges i ansökan sammanslutningens föreningsregister- eller stiftelseregisternummer.  

  

2. Projektets genomförandetid 
Understöd kan beviljas för högst tre år i sänder. För kostnaderna för att inleda och etablera 
företagsverksamheten i ett socialt företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att 
inleda och etablera företagsverksamheten. 

  

3. Beskrivning av verksamheten 
Sökanden ska till ansökan bifoga en projektbeskrivning av vilken bland annat ska framgå verksamhetens 
innehåll (inbegripet om projektet omfattar utbildning, lönesubventionerat arbete, arbetsprövningar, annan 
service) och mål, projektets genomförandetid och verksamhetsområde, projektets målgrupp och antalet 
personer i målgruppen samt eventuella samarbetsparter. Av projektbeskrivningen ska också framgå hur 
tjänster och handlingsmodeller utvecklas i projektet. Dessutom ska man i projektbeskrivningen nämna 
arbetsuppgifterna för den som ansvarar för genomförandet av projektet samt för andra personer som deltar i 
projektgenomförandet.  
  
Utöver projektbeskrivningen ska till ansökan bifogas en sammanfattning där man kortfattat (högst 3000 
tecken) beskriver innehållet i verksamheten. I sammanfattningen ska åtminstone nämnas målgruppen för 
verksamheten och antalet personer som hör till målgruppen, verksamhetens mål, åtgärder som ska vidtas, 
tjänster och handlingsmodeller som ska utvecklas samt de uppskattade resultaten och effekterna av 
verksamheten. Sammanfattningen kan publiceras på Internet. 
  
4. Sökandens mervärdesskatteskyldighet 
I punkten anges om sökanden är mervärdesskatteskyldig och om verksamheten i den organisation som 
ansvarar för genomförandet av projektet omfattas av mervärdesskatt. Om verksamheten till sitt innehåll eller 
sin omfattning avviker från organisationens normala verksamhet, ska man vid behov hos Skatteförvaltningen 
söka ett förhandsavgörande (avgiftsbelagt) eller be om skriftlig handledning (avgiftsfri) om momsskyldigheten. 

  

5. Kostnadskalkyl  
Sökanden ska presentera en kostnadskalkyl för projektet specificerad per kalenderår och kostnadsslag. Till 
ansökan ska bifogas en separat redogörelse som innehåller en kostnadsspecifikation och grunderna för 
beräkningen av kostnaderna. Kostnaderna anges med mervärdesskatt. Om mervärdesskatten inte är en 
slutlig kostnad för sökanden, anges kostnaderna utan moms och mervärdesskatten specificerade i en separat 
bilaga.   
  
Mervärdesskatten kan godtas i kostnadskalkylen och mervärdesskatten är en stödberättigande utgift endast 
om sökanden själv bär den. Mervärdesskatt som sökanden har avdragsrätt för betraktas inte som en 
stödberättigande kostnad och därför kan den inte inkluderas i kostnadskalkyler. Om stödmottagaren inte är 
införd i registret över mervärdeskatteskyldiga, är mervärdesskatten en stödberättigande kostnad.  
  
Kommuners eller samkommuners anskaffningar kan hänföra sig till mervärdesskatteskyldig affärsverksamhet 
som de bedriver (avdragsrätt) eller till egentlig administrativ, dvs. myndighetsverksamhet (återbäringsrätt). Om 
anskaffningen hänför sig till kommunens eller samkommunens egentliga administrativa verksamhet, bär 
kommunen/samkommunen skatteutgiften och mervärdesskatten är då en stödberättigande utgift. 
  
Om det sker förändringar i sökandens verksamhet och momsskattebehandlingen för upphandling, ska 
sökanden underrätta finansiären om detta.  
  
6. Lönekostnaderna för den som ansvarar för projektgenomförandet och för de andra som deltar i 
genomförandet av projektet 
  
I punkten anges lönekostnaderna per kalenderår för både den som ansvarar för projektgenomförandet och för 
de andra som deltar i genomförandet av projektet. Till ansökan ska bifogas en separat redogörelse, där 
grunderna för beräkningen av lönekostnaderna är specificerade för varje person.    
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Med lönekostnader avses lön som betalas en arbetstagare före innehållning av den försäkrades lagstadgade 
avgifter och skatter (=bruttolön) och dessutom arbetsgivarens lagstadgade socialskyddsavgift och 
arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie och den obligatoriska 
grupplivförsäkringspremien. I punkten anges bruttolönen och arbetsgivarens lönebikostnader sammanlagt i 
euro. 
  
7. Övriga kostnader 
Andra kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet är bland annat telefon- och postkostnader, 
bokföring och revision, kostnader för kortvarig utbildning i arbetsuppgifterna för projektets målgrupp, 
sysselsättningsfrämjande tjänster i form av köpta tjänster för målgruppen och resekostnader för 
projektpersonalen. 
  
En noggrann redogörelse för övriga kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet 
inklusive grunderna för användningen ska finnas som bilaga till ansökan.  
  
8. Finansieringsplan  
Sökanden ska presentera en finansieringsplan för projektet och övriga finansieringsbeslut som hänför sig till 
finansieringsplanen. I punkten ”Offentlig finansiering” i finansieringsplanen avses med 

- statsandel den lagstadgade andel som betalas av statens medel till sammanslutningen för de 
      kostnader som föranleds av den uppgift sammanslutningen sköter 

- ansökt sysselsättningspolitiskt understöd (arbets- och näringsbyrån) statsunderstöd som betalas 
      av sysselsättningsanslag 

- övrigt statsunderstöd statsandel och statsunderstöd som betalas av andra anslag i statsbudgeten 
      än sysselsättningsanslag eller ur en sådan fond utanför statsbudgeten som staten förvaltar över 

- understöd som beviljats av kommunen eller kommuner sådant anslag avsett att främja 
      sysselsättningen som en kommun/samkommun beviljat    

- räntestöd en sådan ränteförmån som ingår i ett lån som beviljats med lägre ränta i enlighet med 
      3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt annat räntestöd som gäller räntan på lån.    

  
9. Uppskattning av de inkomster som fås genom projektet 
I understödsbeloppet kan beaktas de inkomster som fås genom den verksamhet som understöds, om 
arbetsinsatsen för dem som anställts med stödet eller dem som deltar i arbetsprövning ger inkomster som inte 
används till att främja sysselsättningen för projektets målgrupp eller allmännyttig verksamhet. Om det sker en 
väsentlig förändring i inkomstbeloppet, ska understödstagaren underrätta arbets- och näringsbyrån om detta.   
  
10. Beloppet av ansökt understöd 
I punkten anges beloppet av ansökt understöd för lönekostnader och för andra kostnader separat för hela 
projekttiden. 
   
11. Förskott på understöd 
Av understödet kan högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod betalas i 
förskott. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan hela det understöd som hänför sig till en 
understödsperiod betalas i förskott. 
  
En undertecknad ansökan befullmäktigar arbets- och näringsmyndigheten att inhämta utredningar 
som anses vara nödvändiga hos andra myndigheter samt finansiella institut och kreditinstitut. Dessa 
uppgifter behandlas konfidentiellt inom arbets- och näringsförvaltningen.
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Till ansökan ska bifogas: 
  

- intyg om betalda skatter eller intyg om skatteskulder, som inte får vara mer än tre månader 
      gammalt (gäller inte kommuner och samkommuner) 

  
- projektbeskrivning och sammanfattning av projektbeskrivningen 

  

- redogörelse för projektpersonalens lönekostnader per person (bruttolönen och arbetsgivarens 
      lönebikostnader specificerade) 

  

- redogörelse för övriga kostnader som hänför sig till projektgenomförandet 

  

- kopior av övriga finansieringsbeslut som hänför sig till projektgenomförandet 

  

- vid behov en redogörelse för sökandens mervärdesskatteskyldighet 

  

- företagets två senaste balansräkningar och resultaträkningar samt bolagsordning 

  

- föreningens senaste bokslutsuppgifter samt föreningens stadgar 

  

- stiftelsens senaste bokslutsuppgifter 

  

- andelslagets stiftelseurkund    
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ANSÖKAN OM SYSSELSÄTTNINGSPOLITISKT UNDERSTÖD
(förening, stiftelse, kommun, samkommun,annan samman-slutning och socialt företag ) 
Arbets- och näringsbyrån
Sökanden ifyller (läs anvisningarna för ifyllande av blanketten)
2. Stöd söks för tiden
/
-
20
20
/
4.  Är sökanden momsskyldig?
   Omfattas den förvaltande organisationens verksamhet av momsskyldighet?
(en utredning bifogas vid behov)
 5. Kostnadskalkyl för projektet          
 
6. Lönekostnader för den som ansvarar för
    genomförandet av projektet
- understöd från kommunen eller kommuner
- övrig finansiering (separat bilaga)
Totalt
- statsunderstöd, övrigt
- ansökt sysselsättningspolitiskt understöd,
  arbets- och näringsbyrån.
- statsandel
Offentlig finansiering (se anvisningarna)
8. Finansieringsplan för projektet   Finansieringsplan för hela projektet 
Finansieringsplan kalenderårsvis
 Totalt
7. Övriga kostnader som projektgenomfö-
    randet medför enligt bilaga                           
   Lönekostnader för andra personer som
   deltar i genomförandet av projektet
   (specifikation i separat bilaga)
Egen finansiering
 Kostnadskalkyl för hela projektet per kostnadsslag (specificerad per kalenderår)
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
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Eventuella andra finansieringsbeslut som hänför sig till projektgenomförandet? (kopior bifogas)
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Stödbeviljare
År då stödet beviljades
Stöd beviljats, €
Stödform (t.ex. understöd eller räntestöd)
Om understödstagaren är en sammanslutning som har för avsikt att grunda eller etablera ett socialt företag eller att utreda möjlighe-terna att grunda ett socialt företag, anges här de minimis-stöd* som andra myndigheter har beviljat under det innevarande året och de två föregående åren.
 
11. Kommer sökanden att ansöka om förskott på understöd?
Tilläggsinformation (vid behov i en separat bilaga)
*)Med de minimis -stöd avses stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet kan beviljas de minimis-stöd högst upp till 200 000 euro under det innevarande och de två föregående beskattningsåren. De minimis  -stöd kan inte alls beviljas för 1) stöd som hänför sig till exportfrämjande eller exportvolymer,  2) verksamhet där inhemska produkter gynnas på bekostnad av importerade produkter eller 3) anskaffning av fordon avsedda för godstransport till företag som utför godstransporter på landsväg för andras räkning. Stödstagaren ansvarar för att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd från olika instanser (t.ex. ministerier, ämbetsverk som är underställda ministerier, Finnvera Abp, kommuner, landskapsförbund) inte överstiger de nämnda maximibeloppen.I stödbeslutet finns ett omnämnande av de minimis  -stöd. 
 Specifikation kalenderårsvis
10. Beloppet av ansökt understöd
Totalt
Lönekostnaderna för dem som deltar i
genomförandet av projektet
 
Beloppet av stöd som söks för övriga
kostnader
Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan och dess bilagor är riktiga. Vi förbinder oss att omedelbart underrätta om förändringar. Arbets- och näringsmyndigheterna befullmäktigas att låta andra myndigheter samt finansiella institut och kreditinstitut genomföra eventuella granskningar som gäller ansökan.
Sysselsättningspolitiskt understöd beviljas av arbets- och näringsbyrån. Om understöd söks för verksamhet som genomförs inom flera arbets- och näringsbyråers område, förutsätter beviljandet av understödet att de arbets- och näringsbyråer inom vars områden verksamheten huvudsakligen bedrivs förordar beviljandet av understödet.
 
Föreningar och stiftelser kan beviljas understöd till högst 100 procent av de totalkostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån. Kommuner och samkommuner kan beviljas understöd till högst 50 procent av de godkända totalkostnaderna. Vid bestämmande av understödets stödnivå och belopp beaktas innehållet i projektet samt antalet personer som hör till målgruppen för verksamheten och behovet av personlig vägledning och personligt stöd. Dessutom kan de inkomster som fås av den  un-derstödda verksamheten beaktas. Understödet får tillsammans med övrig statlig finansiering som betalats för samma kostnader inte överstiga de totalkostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån.
 
Sociala företag och andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag (med un-dantag av kommuner och samkommuner) kan beviljas understöd till högst 75 procent av de godkända totalkostnaderna. Under-stödet beviljas i form av de minimis-stöd.
 
Understöd beviljas inte för och får inte användas till 1) kostnader med anknytning till näringsverksamhet, 2) tjänster som produceras i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 3) produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna, 4) investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar (t.ex. maskiner, anordningar, inventarier) eller 5) hyreskostnader.
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
euro
  20
9. Uppskattning av de inkomster som fås ge-
nom projektet
ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV BLANKETTEN
 
1. FO-nummer/sammanslutningens registernummer
Om företaget har ett FO-nummer, antecknas det i punkten i fråga. Om företaget inte har något FO-nummer, anges i ansökan sammanslutningens föreningsregister- eller stiftelseregisternummer. 
 
2. Projektets genomförandetid
Understöd kan beviljas för högst tre år i sänder. För kostnaderna för att inleda och etablera företagsverksamheten i ett socialt företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och etablera företagsverksamheten.
 
3. Beskrivning av verksamheten
Sökanden ska till ansökan bifoga en projektbeskrivning av vilken bland annat ska framgå verksamhetens innehåll (inbegripet om projektet omfattar utbildning, lönesubventionerat arbete, arbetsprövningar, annan service) och mål, projektets genomförandetid och verksamhetsområde, projektets målgrupp och antalet personer i målgruppen samt eventuella samarbetsparter. Av projektbeskrivningen ska också framgå hur tjänster och handlingsmodeller utvecklas i projektet. Dessutom ska man i projektbeskrivningen nämna arbetsuppgifterna för den som ansvarar för genomförandet av projektet samt för andra personer som deltar i projektgenomförandet. 
 
Utöver projektbeskrivningen ska till ansökan bifogas en sammanfattning där man kortfattat (högst 3000 tecken) beskriver innehållet i verksamheten. I sammanfattningen ska åtminstone nämnas målgruppen för verksamheten och antalet personer som hör till målgruppen, verksamhetens mål, åtgärder som ska vidtas, tjänster och handlingsmodeller som ska utvecklas samt de uppskattade resultaten och effekterna av verksamheten. Sammanfattningen kan publiceras på Internet.
 
4. Sökandens mervärdesskatteskyldighet
I punkten anges om sökanden är mervärdesskatteskyldig och om verksamheten i den organisation som ansvarar för genomförandet av projektet omfattas av mervärdesskatt. Om verksamheten till sitt innehåll eller sin omfattning avviker från organisationens normala verksamhet, ska man vid behov hos Skatteförvaltningen söka ett förhandsavgörande (avgiftsbelagt) eller be om skriftlig handledning (avgiftsfri) om momsskyldigheten.  
 
5. Kostnadskalkyl 
Sökanden ska presentera en kostnadskalkyl för projektet specificerad per kalenderår och kostnadsslag. Till ansökan ska bifogas en separat redogörelse som innehåller en kostnadsspecifikation och grunderna för beräkningen av kostnaderna. Kostnaderna anges med mervärdesskatt. Om mervärdesskatten inte är en slutlig kostnad för sökanden, anges kostnaderna utan moms och mervärdesskatten specificerade i en separat bilaga.  
 
Mervärdesskatten kan godtas i kostnadskalkylen och mervärdesskatten är en stödberättigande utgift endast om sökanden själv bär den. Mervärdesskatt som sökanden har avdragsrätt för betraktas inte som en stödberättigande kostnad och därför kan den inte inkluderas i kostnadskalkyler. Om stödmottagaren inte är införd i registret över mervärdeskatteskyldiga, är mervärdesskatten en stödberättigande kostnad. 
 
Kommuners eller samkommuners anskaffningar kan hänföra sig till mervärdesskatteskyldig affärsverksamhet som de bedriver (avdragsrätt) eller till egentlig administrativ, dvs. myndighetsverksamhet (återbäringsrätt). Om anskaffningen hänför sig till kommunens eller samkommunens egentliga administrativa verksamhet, bär kommunen/samkommunen skatteutgiften och mervärdesskatten är då en stödberättigande utgift.
 
Om det sker förändringar i sökandens verksamhet och momsskattebehandlingen för upphandling, ska sökanden underrätta finansiären om detta. 
 
6. Lönekostnaderna för den som ansvarar för projektgenomförandet och för de andra som deltar i genomförandet av projektet
 
I punkten anges lönekostnaderna per kalenderår för både den som ansvarar för projektgenomförandet och för de andra som deltar i genomförandet av projektet. Till ansökan ska bifogas en separat redogörelse, där grunderna för beräkningen av lönekostnaderna är specificerade för varje person.   
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Med lönekostnader avses lön som betalas en arbetstagare före innehållning av den försäkrades lagstadgade avgifter och skatter (=bruttolön) och dessutom arbetsgivarens lagstadgade socialskyddsavgift och arbetspensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringspremie och den obligatoriska grupplivförsäkringspremien. I punkten anges bruttolönen och arbetsgivarens lönebikostnader sammanlagt i euro.
 
7. Övriga kostnader
Andra kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet är bland annat telefon- och postkostnader, bokföring och revision, kostnader för kortvarig utbildning i arbetsuppgifterna för projektets målgrupp, sysselsättningsfrämjande tjänster i form av köpta tjänster för målgruppen och resekostnader för projektpersonalen.
 
En noggrann redogörelse för övriga kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet inklusive grunderna för användningen ska finnas som bilaga till ansökan. 
 
8. Finansieringsplan 
Sökanden ska presentera en finansieringsplan för projektet och övriga finansieringsbeslut som hänför sig till finansieringsplanen. I punkten ”Offentlig finansiering” i finansieringsplanen avses med
-         statsandel den lagstadgade andel som betalas av statens medel till sammanslutningen för de      kostnader som föranleds av den uppgift sammanslutningen sköter
-         ansökt sysselsättningspolitiskt understöd (arbets- och näringsbyrån) statsunderstöd som betalas      av sysselsättningsanslag
-         övrigt statsunderstöd statsandel och statsunderstöd som betalas av andra anslag i statsbudgeten      än sysselsättningsanslag eller ur en sådan fond utanför statsbudgeten som staten förvaltar över
-         understöd som beviljats av kommunen eller kommuner sådant anslag avsett att främja      sysselsättningen som en kommun/samkommun beviljat   
-         räntestöd en sådan ränteförmån som ingår i ett lån som beviljats med lägre ränta i enlighet med      3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) samt annat räntestöd som gäller räntan på lån.   
 
9. Uppskattning av de inkomster som fås genom projektet
I understödsbeloppet kan beaktas de inkomster som fås genom den verksamhet som understöds, om arbetsinsatsen för dem som anställts med stödet eller dem som deltar i arbetsprövning ger inkomster som inte används till att främja sysselsättningen för projektets målgrupp eller allmännyttig verksamhet. Om det sker en väsentlig förändring i inkomstbeloppet, ska understödstagaren underrätta arbets- och näringsbyrån om detta.  
 
10. Beloppet av ansökt understöd
I punkten anges beloppet av ansökt understöd för lönekostnader och för andra kostnader separat för hela projekttiden.
  
11. Förskott på understöd
Av understödet kan högst 50 procent av det understöd som hänför sig till respektive betalningsperiod betalas i förskott. Till en registrerad förening som bildats av arbetslösa kan hela det understöd som hänför sig till en understödsperiod betalas i förskott.
 
En undertecknad ansökan befullmäktigar arbets- och näringsmyndigheten att inhämta utredningar som anses vara nödvändiga hos andra myndigheter samt finansiella institut och kreditinstitut. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt inom arbets- och näringsförvaltningen.
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Till ansökan ska bifogas:
 
-         intyg om betalda skatter eller intyg om skatteskulder, som inte får vara mer än tre månader      gammalt (gäller inte kommuner och samkommuner)
 
-         projektbeskrivning och sammanfattning av projektbeskrivningen
 
-         redogörelse för projektpersonalens lönekostnader per person (bruttolönen och arbetsgivarens      lönebikostnader specificerade)
 
-         redogörelse för övriga kostnader som hänför sig till projektgenomförandet
 
-         kopior av övriga finansieringsbeslut som hänför sig till projektgenomförandet
 
-         vid behov en redogörelse för sökandens mervärdesskatteskyldighet
 
-         företagets två senaste balansräkningar och resultaträkningar samt bolagsordning
 
-         föreningens senaste bokslutsuppgifter samt föreningens stadgar
 
-         stiftelsens senaste bokslutsuppgifter
 
-         andelslagets stiftelseurkund   
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