Skriv ut blanketten

Töm blanketten
Ifylls av myndigheten

Dnr

STÖDANSÖKAN: FÖRETAGSINVESTERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020 - 2022
Ny ansökan
Korrigering/komplettering av föregående ansökan
Ändringsansökan

1. Sökanden
Namn

Personbeteckning/FO-nummer

Utdelningsadress
Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Sökandens beskattningskommun i början av året

Webbadress

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens ställning i organisationen

Kontaktpersonens telefonnummer

Kontaktpersonens e-postadress

2. Företagets ägare

Företagets ägare och ägarnas andel. Om ett annat företag eller andra företag äger ¼ eller mera av det sökande företaget, ska
ägarföretagets eller -företagens omsättning under föregående räkenskapsperiod, balansräkningens slutsumma och antalet
arbetstagare nämnas. Motsvarande uppgifter ska uppges om företagen som det sökande företaget eller dess ägare äger (vid
behov separat bilaga).
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3. Eventuellt övriga delaktiga i investeringen och deras roll i genomföringen av projektet

Andra delaktiga i genomföringen av projektet, genomförings- och finansieringsansvar samt eventuella avtalsarrangemang.

4. Stöd som söks
Åtgärdens namn

Tidpunkt för genomföring av investeringen

Verksamhetsområde
Kommun där projektet genomförs vid tidpunkten för ansökan

Noggrann adress för företagets verksamhet (där projektet genomförs): väg, nummer, postnummer och postkontor

5. Programenlighet

Investeringen verkställer
Processning av näringsämnen från biomassa
Produktion och produktutveckling av återvunna gödselpreparat
Logistik och servicelösningar i anslutning till återvinning av näringsämnen
Utveckling av hög förädlingsgrad från biomassa eller åtgärder i anslutning till energiproduktion

6. Beskrivning av investeringen

Beskriv den planerade investeringen (investeringsobjekt, storlek, betydelse, mål osv.)
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7. Offentlig beskrivning av projektet

Sammandrag av projektet, som publiceras på webbsidorna när stöden offentliggörs. http://www.ely-keskus.fi/web/ely/
ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020 Finansiären kan bearbeta sammandraget före det publiceras på sidan.

8. Stöd av mindre betydelse (de minimis) som tidigare beviljats sökanden

(Denna punkt fylls i endast av sökanden som ansöker om stöd som ansluter sig till produktion av förnybar energi)
De minimi-stöd som beviljats sökanden under innevarande och två föregående år.
Stödet beviljats av

Stödets slag
(bidrag, räntestöd)

Belopp (€)

Datum för beviljande

9. Omsättning, balansräkningens slutsumma och antalet arbetstagare i årsarbetsplatser
Omsättning, balansräkningens
slutsumma och antalet arbetstagare

Tidigare räkenskapsperioder

Löpande
räkenskapsperiod

Kommande
räkenskapsperiod

Uppskattning
kommande
räkenskapsperiod

Räkenskapsperiodens slut (mån/år)
Omsättning, €
Balansräkningens slutsumma, €
Antalet arbetstagare

10. Kostnadsberäkning, stöd som söks och finansieringsplan
Kostnaderna framförs utan mervärdesskatt om sökanden inte har att förete en av skattemyndigheten erhållen eller annan
tillfredsställande utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för kostnaderna. Noggrannare
kostnadsberäkning ska presenteras som bilaga.
Mervärdesskatten ingår i projektets kostnadsberäkning
Ja
Nej
Investeringens kostnadsberäkning
Kostnadstyp

Investeringsprojekt, uppskattning, €

Kostnader för köp av byggnad
Byggkostnader
Kostnader för maskiner, anläggningar och utrustning
Andra nödvändiga kostnader med avsikt på investeringen
SAMMANLAGT
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Finansieringskälla

Finansieringsplan

Investeringsprojekt, uppskattning, €

Stöd som söks
Annan offentlig finansiering
Privat finansiering
SAMMANLAGT
Tillstånd som behövs för investeringen/byggandet
Annat myndighetstillstånd:
Bygglov
Miljötillstånd
Åtgärdstillstånd
Behövs, har ännu inte sökts
Behövs, har ännu inte sökts
Behövs, har ännu inte sökts
Pågår
Pågår
Pågår
Behövs, har ännu inte sökts
Beviljat
Beviljat
Beviljat
Pågår
Säkerställt att inte behövs
Säkerställt att inte behövs
Säkerställt att inte behövs
Beviljat
Säkerställt att inte behövs
Byggnadstillsynens anmälningsförfarande
Behövs, har ännu inte gjorts
Anmälan gjord
Säkerställt att inte behövs

11. Övrig offentlig finansiering

Sökes övrig offentlig finansiering för åtgärden?
Ja
Nej
Specificering av den övriga offentliga finansieringen (finansiär, stödform, belopp och datum för beslutet)

Har åtgärden fått övrig offentlig finansiering?
Ja
Nej
Specificering av den övriga offentliga finansieringen som erhållits (finansiär, stödform, belopp och datum för beslutet)

12. Underskrift
Sökanden försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är korrekta. Sökanden har gjort sig förtrogen med
ansökningsanvisningarna och känner till riskerna i samband med inledandet av den verksamhet som avses i ansökan.
Sökanden samtycker till att skicka de tilläggsutredningar som behövs för att ansökan ska kunna avgöras och samtycker till en
syn av företaget till den del som gäller verksamheten som är föremål för denna ansökan.
Sökanden samtycker till att jord- och skogsbruksministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och av dem
befullmäktigade dels har rätt att få alla nödvändiga uppgifter som behövs för avgörande av ansökan, för utbetalning,
övervakning och uppföljning av stödet och dels att utföra kontroll hos stödtagaren i enlighet med förordning 382/2016 (inklusive
ändring 103/2020).
Sökanden samtycker till att den beskrivning av projektet som presenteras i punkt 7 publiceras när stöden offentliggöras på
webbsidorna.
Sökanden förbinder sig till att lämna in till NTM-centralen i Södra Österbotten eller på uppdrag av den till den som utför
uppföljningsutredningarna de uppgifter som behövs för uppföljning och bedömning av stödet.
För beredning och övervakning av finansieringsbeslutet kan NTM-centralen i Södra Österbotten behöva information av olika
myndigheter och offentliga finansiärer (t.ex. Finnvera, Regionförvaltningsverket, skattemyndigheterna). Sökanden samtycker till
att NTM-centralen i Södra Österbotten kan utan hinder av bestämmelserna om affärs- och yrkeshemligheter vara i kontakt med
dessa myndigheter och offentliga finansiärer samt med övriga finansiärer som nämns i finansieringsplanen för att få
information om sökanden och denna åtgärd.
Om ansökan skickas in på papper, förses den med underskrift och namnförtydligande av personerna som har
namnteckningsrätt.
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande
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13. Bilagor
Bilagor till ansökan om investeringsstöd för företag
a. Företagets affärsplan med en beskrivning av företagets verksamhet samt likviditets- och lönsamhetsberäkning
(Företagsanalys r.f.:s blankett T2 och T4 eller motsvarande uppgifter på annat sätt)
b. Officiellt bokslutsmaterial från de föregående två åren (resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse).
Gäller inte kommuner, kommunsammanslutningar och statens organisationer.
c. Skuldförteckning (Företagsanalys r.f:s blankett T7 eller motsvarande uppgifter på annat sätt)
d. För byggnadsinvesteringen en plan med:
1. huvudritningar
2. konstruktions-, VVS-, elektricitets- och andra motsvarande specialplaner som är av betydelse för
bedömningen av projektets godtagbara kostnader
3. byggnadsbeskrivning
4. kostnadsberäkning som grundar sig på byggnadsbeskrivningen
e. Om det gäller en utbyggnad eller grundlig renovering av en hyrd byggnad eller om man bygger på arrenderad mark,
en avskrift av hyres- eller arrendeavtalet samt en utredning om hyres- eller arrenderättens beständigjhet
f. Plan och kostnadsberäkning över det övriga arbetet
g. Gällande lösöret en förteckning över maskiner, anläggningar m.m. som skaffas samt en utredning över deras
prisnivå (se ansökningsanvisningen)
h. Avskrifter av de tillstånd som behövs
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