Buustia toimintaan 2 -teemahankkeen hakulomake
(teemahankkeen kehittämistoimen haku)
1. TOIMENPITEEN TOTEUTTAJA
1.1. Nimi
1.2. Y-tunnus (tai yhdistys
rekisteritunnus)
1.3. Kotikunta
1.4. Postiosoite
1.5. Postinumero ja toimipaikka
1.6. Yhteyshenkilön nimi
1.7. Yhteyshenkilön
puhelinnumero
1.8. Yhteyshenkilön
sähköpostiosoite
2. TOIMENPIDE
Tiivistelmä hankesuunnitelmasta (enintään noin 100 sanaa)

Varsinainen hankesuunnitelma esitetään hakemuksen liitteenä, liite 1.

3. TOIMENPITEEN KUSTANNUKSIIN LIITTYVÄ ARVONLISÄVERO
Toimenpiteen kustannukset esitetään hyväksyttäväksi sisältäen arvonlisäveron
Toimenpiteen kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei jää toteuttajan
lopulliseksi kustannukseksi.
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4.
KUSTANNUSARVIO

5.
RAHOITUSSUUNNITELMA

€

€

Nuorten palkkaus
Nuorten matkakulut

Muut erityisen perustelluista syistä
esitettävät kulut

Haettava avustus

Palkkiot
Vuokrat
Yksityinen rahoitus,
rahallinen osuus

Ostopalvelut
Muut kulut

Yksityisen rahoitus,
Talkootyö
Rahoitussuunnitelma
yhteensä

Talkootyö
Kustannukset
yhteensä
Toimenpiteen tulot

6. HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS
Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevia
Euroopan unionin ja kansallista lainsäädäntöä sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
Toimenpiteen toteuttaja on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan riskit. Hakija
suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset.
Toimenpiteen toteuttaja suostuu, että maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto ja niiden valtuuttamat
henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista, tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten
saamaan hakijaa koskevat tiedot sekä suorittamaan valvontaa saajan luona siten kuin maaseudun kehittämiseen
myönnettävistä annetussa laissa (28/2014) tai sen nojalla säädetään.
Rahoituspäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja
eri viranomaisilta ja julkisilta rahoittajilta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia
koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä
rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiakseen toimenpiteen toteuttajaan ja tähän
toimenpiteeseen liittyviä tietoja.
Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu toimittamaan seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot.
Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika
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7. LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.

Hankesuunnitelma
Eritelty kustannusarvio palkkauskuluista
Ajantasainen yhdistysrekisteriote
Yhteisön säännöt
Selvitys taloudellisesta tilanteesta eli tilinpäätösasiakirjat: tuloslaskelma, tase ja tilin/toiminnantarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
6. Pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta
on päätetty
7. Muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet

OHJEITA
4. kustannusarvio ja 5. rahoitussuunnitelma
Haettava avustus on 90,00% yhteenlasketuista kustannuksista. Yksityinen rahoitus on 10,00%
yhteenlasketuista kustannuksista. Yksityinen rahoitus voi koostua rahallisesta osuudesta ja talkootyöstä
tai pelkästään jommastakummasta. Kustannukset yhteensä ja rahoitus yhteensä tulee olla yhtä suuret
luvut. Talkootyön arvon tulee olla yhtä suuri kustannus- ja rahoituspuolella.
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