Understöd för utveckling av företag vid marknads- och
produktionsstörningar orsakade av coronaepidemin
Ansökan om utbetalning
För att fylla i och skicka in ansökan om utbetalning behövs någon av följande roller för
företaget/organisationen: namnteckningsrätt, näringsidkare, ansvarig bolagsman eller
fullmakt för att ansöka om företagsfinansiering.
→ Logga in i regionförvaltningens e-tjänst. Öppna önskat ärende på e-tjänstens sida
TYÖPÖYTÄ, under Meneillään.

Då öppnas ansökan i fråga , där du ser den ursprungliga ansökan (sidan HAKEMUS),
beslutet som inkommit för ansökan (sidan PÄÄTÖS) och sidan MAKSATUKSET.

Ansökan om utbetalning inleds genom att klicka på knappen Hae maksatusta. Då
öppnas den egentliga ansökan om utbetalning.
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ANSÖKAN OM UTBETALNING FÖR LÄGESANALYS
Ansökan om utbetalning för lägesanalys består av fyra flikar. Obligatoriska fält är markerade
med en asterisk (*).
Fliken PERUSTIEDOT

Grunduppgifterna för den sökande kommer från företagsdatasystemet (FODS) och kan inte
ändras i ansökan.

Under punkten Maksuyhteys sparas det sökande företagets / den sökande organisationens
giltiga kontonummer som man begär utbetalning till. Kontrollera att kontonumret är
korrekt.
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Sökandens kontaktuppgifter avser företagets/organisationens gemensamma uppgifter.
Uppgifterna i fråga kan komma automatiskt, men kontrollera uppgifterna och korrigera dem
efter behov.
Uppgifterna om kontaktpersonen för ansökan är viktiga med tanke på kontakten under
behandlingen av ansökan. Vid händelser som sker i e-tjänsten (ankomstmeddelande, begäran
om ytterligare uppgifter) skickas en underrättelse specifikt till kontaktpersonens e-postadress.

Fliken VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lägesanalysens slutrapport ges i textfältet. Syftet är att redogöra för resultatet av
lägesanalysen och vilka planer företaget har för att fortsätta verksamheten.

Fliken LIITTEET

Det finns inga obligatoriska bilagor för en lägesanalys, men du kan till exempel bifoga
material som uppkommit till följd av lägesanalysen eller andra bilagor som behövs för
behandlingen av ansökan om utbetalning.

Fliken LÄHETTÄMINEN
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På fliken LÄHETTÄMINEN finns möjlighet till förhandsgranskning samt knappen Lähetä för att
skicka ansökan. Ansökan lämnas in genom att man klickar på knappen Lähetä. I detta skede
granskar också e-tjänsten innehållet i ansökan. Eventuella fel eller information som saknas
meddelas i rött, och ansökan går inte att skicka in innan uppgifterna har rättats eller
kompletterats.
OBS! Genom att skicka in ansökan om utbetalning försäkrar företaget att antalet
personer som tidigare angetts i ansökan om understöd var korrekt när projektet
inleddes och att uppgifterna i slutrapporten i ansökan om utbetalning är korrekta.

Efter att ansökan om utbetalning har skickats
När ansökan om utbetalning har skickats får den sökande i e-tjänsten
•
•

en mottagningskvittens. Denna syns på sidan Maksatukset under Vastaanotettu och
när den har mottagits.
ett ankomstmeddelande. Detta kommer när den behandlande myndigheten
har registrerat ansökan om utbetalning som inkommen. I
ankomstmeddelandet konstateras den myndighet som behandlar ansökan om
utbetalning.

För båda ovan nämnda skickas också en automatisk underrättelse till e-postadressen för
kontaktpersonen för ansökan. Om inget e-postmeddelande kommit fram, lönar det sig att
först kontrollera e-postadressen som sparats för kontaktpersonen och sedan mappen för
skräppost.

Behandling av ansökan om utbetalning
Den myndighet som handlägger ansökan kan behöva ytterligare information från den
sökande. Myndigheten kan skicka en begäran om ytterligare information i e-tjänsten, som
skickar en automatisk underrättelse per e-post till e-postadressen för kontaktpersonen för
ansökan. Begäran om ytterligare information ska besvaras i e-tjänsten inom en viss
tidsfrist, inom vilken alla ytterligare uppgifter ska lämnas in via e-tjänsten.

Beslut om utbetalning
Efter att myndigheten har fattat ett beslut om ansökan om utbetalning skickas det till den
sökande elektroniskt i e-tjänsten.
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