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Dnro

YRITYSTEN INVESTOINTITUKIHAKEMUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022
Uusi hakemus
Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen
Muutoshakemus

1. Hakijan tiedot
Nimi

Henkilötunnus/Y-tunnus

Jakeluosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Hakijan verotuskunta kuluvan vuoden alussa

www-sivun osoite

Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön asema organisaatiossa
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

2. Yrityksen omistajat

Yrityksen omistajat ja omistajien osuudet. Mikäli toisen yrityksen tai yritysten omistus hakijayrityksestä on 1/4 tai enemmän, on
mainittava omistajayrityksen tai -yritysten edellisen tilikauden liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä.
Vastaavat tiedot on kerrottava yrityksistä, joita hakijayritys tai sen omistajat omistavat (tarvittaessa eri liite).
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3. Investoinnin toteutukseen osallistuvat mahdolliset muut tahot ja niiden roolit hankkeen toteutuksessa

Hankkeen toteutukseen osallistuvat tiedossa olevat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut sekä mahdolliset sopimusjärjestelyt

4. Haettava tuki

Toimenpiteen nimi

Toimiala

Investoinnin toteutusaika

Toteutuskunta hakemushetkellä

Yrityksen toimipaikan (hankkeen toteutuspaikan) tarkka osoite: tie, numero, postinumero, postitoimipaikka)

5. Ohjelmanmukaisuus

Toteuttaako investointi
Biomassojen ravinteiden prosessointia
Kierrätysvalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä
Ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja ja/tai
Korkean jalostusasteen kehittämistä biomassoista tai energian tuotantoon liittyviä toimenpiteitä?

6. Kuvaus investoinneista

Kuvaile suunniteltua investointia (investoinnin kohde, suuruus, merkitys, tavoite jne.)
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7. Hankkeen julkinen kuvaus

Hankkeen tiivistetty sisältö, joka julkaistaan tukia julkistettaessa Internet-sivuilla (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteidenkierratyksen-kokeiluohjelma-2020). Ennen verkkosivuilla julkaisua tiivistelmää voidaan muokata rahoittajan toimesta.

8. Hakijalle aiemmin myönnetty vähämerkityksinen (de minimis) tuki

Tämän kohdan täyttävät vain ne hakijat, jotka hakevat tukea, mikä liittyy uusiutuvan energian tuottamiseen.
Hakijalle kuluvan ja kahden edellisen vuoden aikana myönnetty de minimis -tuki
Tuen myöntäjä

Tuen laatu
(avustus, korkotuki)

Määrä (€)

Myöntämispäivä

9. Liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä vuosityöpaikkoina
Liikevaihto, taseen loppusumma ja
työntekijöiden määrä

Edelliset tilikaudet

Kuluva tilikausi

Tuleva tilikausi,
arvio

Tuleva tilikausi,
arvio

Tilikauden päättyminen (kk/v)
Liikevaihto, €
Taseen loppusumma, €
Työntekijöiden määrä

10. Kustannusarvio, haettava tuki ja rahoitussuunnitelma
Kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa, ellei hakijalla ole esittää verottajalta saatua tai muuta riittävää selvitystä siitä, että
kustannuksiin ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta. Tarkempi kustannusarvio on esitettävä liitteellä.
Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon
Kyllä
Ei
Investoinnin kustannusarvio
Kustannuslajit

Investointihanke arvio, €

Rakennuksen hankintakustannukset
Rakentamiskustannukset
Kone-, laite- ja/tai kalustokustannukset
Muut investoinnin kannalta tarpeelliset kustannukset
YHTEENSÄ
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Rahoituslähde

Rahoitussuunnitelma

Investointihanke arvio, €

Haettava avustus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
YHTEENSÄ
Investointia/rakentamista varten tarvittavat luvat
Rakennuslupa
Ympäristölupa
Tarvitaan, ei vielä haettu
Tarvitaan, ei vielä haettu
Vireillä
Vireillä
Myönnetty
Myönnetty
Varmistettu, ettei tarvita
Varmistettu, ettei tarvita
Rakennusvalvonnan ilmoitusmenettely
Tarvitaan, ei vielä tehty

11. Muu julkinen rahoitus

Ilmoitus tehty

Toimenpidelupa
Tarvitaan, ei vielä haettu
Vireillä
Myönnetty
Varmistettu, ettei tarvita

Muu viranomaislupa, mikä?
Tarvitaan, ei vielä haettu
Vireillä
Myönnetty
Varmistettu, ettei tarvita

Varmistettu, ettei tarvita

Haetaanko toimenpiteeseen muuta julkista rahoitusta?
Kyllä
Ei
Erittely muusta julkisesta rahoituksesta (rahoittaja, tukimuoto, määrä ja hakupäivämäärä)

Onko toimenpide saanut muuta julkista rahoitusta?
Kyllä
Ei
Erittely saadusta julkisesta rahoituksesta (rahoittaja, tukimuoto, määrä ja hakupäivämäärä)

12. Allekirjoitus
Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee
hakemuksessa tarkoitetun toimenpiteen aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi
tarvittavat lisäselvitykset ja suostuu tämän hakemuksen kohteena olevan toiminnan osalta suoritettavaan yrityskatselmukseen.
Hakija suostuu, että maa- ja metsätalousministeriö, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja niiden
valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista, tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten
saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona asetuksen 382/2016 mukaisesti
(muutoksineen 103/2020).
Hakija suostuu, että kohdassa 7 esitetty hankkeen kuvaus julkaistaan tukia julkistettaessa internet-sivuilla.
Hakija sitoutuu toimittamaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle tai näiden toimeksiannosta seurantaselvityksiä tekevälle
taholle tuen seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot.
Rahoituspäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja
julkisilta rahoittajilta (esim. Finnvera, Aluehallintovirasto, veroviranomaiset). Hakija suostuu siihen, että Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja
julkisiin rahoittajiin sekä rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiakseen hakijan ja tähän toimenpiteeseen
liittyviä tietoja.
Allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset mikäli hakemus toimitetaan
paperihakemuksena.
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus

Nimenselvennys
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13. Liitteet
Yrityksen investointitukea koskevan hakemuksen liitteet
a. Yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvaus yrityksen toiminnasta sekä maksuvalmius- ja
kannattavuuslaskelma (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T2 ja T4 tai muuten vastaavat tiedot
b. Viralliset tilinpäätösaineistot kahdelta edelliseltä vuodelta (tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus)
c. Velkaluettelo (Yritysneuvottelukunnan lomake T7 tai muuten vastaavat tiedot)
d. Rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on:
1. Pääpiirustukset
2. Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä arvioitaessa hankkeen
hyväksyttäviä kustannuksia
3. Rakennusselostus
4. Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma
e. Jos kyseessä on vuokratun rakennuksen laajennus tai peruskorjaus taikka rakentaminen vuokramaalle, jäljennös
vuokrasopimuksesta sekä selvitys vuokraoikeuden pysyvyydestä
f. Muun työn osalta suunnitelma ja kustannusarvio
g. Irtaimiston osalta luettelo hankittavista koneista, laitteista yms. sekä selvitys niiden hintatasosta
h. Jäljennökset tarvittavista luvista
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