Skriv ut blanketten

Töm blanketten
Ifylls av myndigheten

Dnr

BETALNINGSANSÖKAN

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020-2022
Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt företagsinvesteringsprojekt
Ny betalningsansökan
Korrigering/komplettering av anhängig betalningsansökan

1. Sökande

Sökandes namn
FO-nummer eller föreningens registeringsnummer
Besökadress
Postadress
Postnummer

Postanstalt

Bankkontonummer IBAN

Bankens BIC-kod

Kontaktperson
Telefonnummer

E-postadress

Person som ger mer information om betalningsansökan
Telefonnummer

E-postadress

Företag eller organisation som har hand om sökandens bokföring och adress där bokföringen förvaras

2. Uppgifter om projektet

Projektets namn

3. Genomföring av projektet

Utredning av projektets avancemang i förhållande till den godkända planen i stödbeslut för den tid betalningsansökan gäller. Du
kan också skicka in rapporten som en separat bilaga.
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Till början av blanketten
Utredning av sådana förändringar i sökandens verksamhet, ekonomiska eller andra förhållanden som påverkar genomföringen
av projektet och som har skett efter att stödet beviljades.

4. Mervärdeskatt i anslutning till kostnaderna för projektet

Ansökan om utbetalning för projektkostnaderna inkluderar inte mervärdesskatt.
Ansökan om utbetalning för projektkostnaderna inkluderar mervärdesskatt.

Sökanden får inte inkludera mervärdesskatt i de kostnader som redovisas i betalningsansökan, om sökanden får
mervärdesskatt som hänför sig till kostnaderna som avdrag eller återbäring eller om sökandes utgifter för mervärdesskatten
ersätts i de finansieringsandelar som staten beviljar för sökandens verksamhet.

5. Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt företagsinvesteringsprojekt

Betalningsansökan för tiden (dd.mm.åååå - dd.mm.åååå)
Ansökan gäller
utbetalningspost

slutbetalning

6. Forsknings- och utvecklingsprojekt
Realiserade kostnader

Euro
Sökanden fyller i

Euro
Myndigheten fyller i

Euro
Sökanden fyller i

Euro
Myndigheten fyller i

Personal
Utrustning och anordningar
Byggande och markområden
Köpta tjänster
Andra allmänna kostnader och verksamhetskostnader (inkl.
material och förnödenheter)
Totalkostnader
Inkomster från projektet (dras av)
Kostnader (netto)

7. Innovationsprojekt
Realiserade kostnader
Personal
Köptjänster
Anskaffning av immateriella egendomspartier
Totalkostnader
Inkomster från projektet (dras av)
Kostnader (netto)
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8. Innovationsprojekt i ansluttning till processer och organisering
Realiserade kostnader

Euro
Sökanden fyller i

Euro
Myndigheten fyller i

Euro
Sökanden fyller i

Euro
Myndigheten fyller i

Personal
Utrustning, material anordningar, byggnader och markområden
Köptjänster (kostnader för avtalsforskning, kompetens och
patenter som köpts in eller licenserats från utomstående
källör på marknadsbestämda villkor)
Andra allmänna kostnader och verksamhetskostnader (inkl.
material och förnödenheter)
Totalkostnader
Inkomster från projektet (dras av)
Kostnader (netto)

9. Företagsinvesteringsprojekt
Realiserade kostnader
Anskaffning av byggnader
Byggande
Maskiner, anordningar och/eller utrustning
Andra för investeringen nödvandiga kostnader
Totalkostnader

10. Understöd som söks för utbetalning och annan realiserade finansiering
Euro
Sökanden fyller i

Euro
Myndigheten fyller i

Understöd som söks för utbetalning
Annat offentligt stöd
Privat finansiering
Finansiering sammanlagt
Inkomster från projektet (läggs till)
Total finansiering

11. Ytterligare uppgifter

Ytterligare uppgifter till blankettpunkt
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12. Underskrift och försäkran

Annat offentligt stöd eller offentlig finansiering innehållande annat stöd av Europeiska Unionens eller nationella medel sökts
eller erhållits för det projekt som genomförs och de kostnader som redovisas i betalningsansökan.
Nej
Ja, vad och varifrån?
Finansiär

Stödform

Stödbelopp, euro

Betalningdag

Objektet i bygginvesteringsprojektet har försäkrats på behörig sätt
Ja
Nej
Jag har studerat villkoren i stödbeslutet och är medveten om att stöd inte betalas ut för icke stödberättigade
kostnader. Jag är medveten om att kostnaderna även kan kontrolleras av bokföringen vid behov. Jag intygar att
uppgifterna i betalningsansökan är korrekta.
Ort och datum

Underskrift av person med firmateckningsrätt

Ort och datum

Namnförtydligande
Underskrift av person med firmateckningsrätt

13. Bilagor

Namnförtydligande

1. Utredning om projektets avancemang (rapport över verkställd betalningsperiod och slutrapport till sista
betalningsansökan).
2. Utdrag ur huvudboken.
3. Verifikatspecifik sammandragsförteckning över kostnader som framförs i betalningansökan.
4. Konkurrensutsättningshandlingar (dokument över konkurrensutsättningens verkställande och beslutsdokument).
5. Arbetstiduppföljning.
6. Projektarbetarnas arbetsavtal.
7. Utredning om projektets totala finansiering.
8. I fråga om bygginvesteringsprojekt den kommunala byggnadsinspektörens protokoll från slutsynen senast som bilaga
till den sista betalningsansökan.
9. Revisionsutlåtande till projektets sista betalningsansökan vid behov.
10. Nödvändiga tillstånd av myndigheter i samband med första betalningsansökan eller senast i samband med den sista
betalningsansökan.
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