Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Viranomainen täyttää

Dnro

MAKSUHAKEMUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanke sekä yritysten investointihanke
Uusi maksuhakemus
Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

1. Hakija (hakija täyttää tästä eteenpäin)
Hakijan nimi

Y-tunnus tai yhdistyksen rekisteröintinumero
Käyntiosoite
Postiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Pankkitilin numero IBAN

Pankin BIC-koodi

Hankkeen vastuuhenkilön nimi
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Maksuhakemuksesta lisätietoja antava henkilö
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Hakijan kirjanpidosta vastaava yritys tai organisaatio ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite

2. Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi

3. Hankkeen toteuttaminen

Selvitys hankkeen etenemisestä suhteessa tukipäätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan maksuhakemuksen ajalta. Voitte
toimittaa selvityksen myös erillisenä liitteenä.
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Lomakkeen alkuun
Selvitys tuen myöntämisen jälkeen tapahtuneista muutoksista hakijan toiminnassa, taloudellisessa tai muissa hankkeen
toteutukseen vaikuttavissa olosuhteissa.

4. Hankkeen kustannuksiin liittyvä arvonlisävero

Hankkeen kustannukset haetaan maksuun ilman arvonlisäveroa.
Hankkeen kustannukset haetaan maksuun sisältäen arvonlisäveron.

Hakija ei voi sisällyttää maksuhakemuksessa esitettäviin kustannuksiin arvonlisäveroa, jos hakija saa kustannuksiin liittyvän
arvonlisäveron vähennyksenä tai palautuksena tai hakijan arvonlisäveromenoja korvataan hakijan toimintaansa saamissa
valtion myöntämissä rahoitusosuuksissa.

5. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanke sekä yritysten investointihanke

Maksuhakemus ajalta (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv)
Hakemus koskee
maksuerää

loppumaksua

6. Tutkimus- ja kehittämishanke
Toteutuneet kustannukset

Euroa
Hakija täyttää

Euroa
Viranomainen täyttää

Euroa
Hakija täyttää

Euroa
Viranomainen täyttää

Henkilöstökustannukset
Väline- ja laitekustannukset
Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset
Ostopalvelukustannukset
Muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset
(ml. materiaalit ja tarvikkeet)
Kokonaiskustannukset
Hankkeen tulot (vähennetään kokonaiskustannuksista)
Kokonaiskustannukset (netto)

7. Innovaatiohanke
Toteutuneet kustannukset
Henkilöstökustannukset
Ostopalvelukustannukset
Aineettomien omaisuuserien hankintakustannukset
Kokonaiskustannukset
Hankkeen tulot (vähennetään kokonaiskustannuksista)
Kokonaiskustannukset (netto)
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Lomakkeen alkuun

8. Prosesseihin ja organisointiin liittyvy innovaatiohanke
Toteutuneet kustannukset

Euroa
Hakija täyttää

Euroa
Viranomainen täyttää

Euroa
Hakija täyttää

Euroa
Viranomainen täyttää

Euroa
Hakija täyttää

Euroa
Viranomainen täyttää

Henkilöstökustannukset
Väline-, laite-, rakennus- ja maa-aluekustannukset
Ostopalvelukustannukset (kustannukset, joita aiheutuu
ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetuista tai
lisensoiduista sopimustutkimusta, tietämyksestä ja
patenteista)
Muut yleiskustannukset ja toimintakustannukset
(ml. materiaalit ja tarvikkeet)
Kokonaiskustannukset
Hankkeen tulot (vähennetään kokonaiskustannuksista)
Kokonaiskustannukset (netto)

9. Yritysten investointihankkeet
Toteutuneet kustannukset
Rakennuksen hankintakustannukset
Rakentamiskustannukset
Kone-, laite- ja/tai kalustokustannukset
Muut investoinnin kannalta tarpeelliset kustannukset
Kokonaiskustannukset

10. Maksuun haettava tuki ja toteutunut muu rahoitus

Maksuun haettava tuki
Muu julkinen tuki
Yksityinen rahoitus
Rahoitus yhteensä
Hankkeen tulot (lisätään rahoitus yhteensä summaan)
Kokonaisrahoitus

11. Lisätietoja (merkitse mihin hakemuksen kohtaan/kohtiin lisätiedot kohdistuvat)

Lisätietoja
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Lomakkeen alkuun

12. Allekirjoitus ja vakuutus

Toteutettavaan hankkeeseen ja maksuhakemuksessa esitettyihin kustannuksiin on haettu tai saatu muuta julkista tukea tai
muuta tukea sisältävää julkista rahoitusta Euroopan Unionin tai kansallisista varoista.
Ei
Kyllä, mitä ja mistä?
Rahoituksen myöntäjä

Tukimuoto

Tuen määrä euroa Maksupäivä

Toteutettavan rakennusinvestointihankkeen kohde on asianmukaisesti vakuutettu
Kyllä
Ei
Olen tutustunut tukipäätöksen ehtoihin ja olen tietoinen siitä, että tukea ei makseta tukikelvottomiin kustannuksiin.
Olen tietoinen, että tarvittaessa kustannukset voidaan tarkistaa jälkikäteen kirjanpidosta. Vakuutan, että tässä
maksuhakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus (henkilö, jolla nimenkirjoitusoikeus)

Paikka ja päiväys

Nimenselvennys
Allekirjoitus (henkilö, jolla nimenkirjoitusoikeus)

13. Liitteet

Nimenselvennys

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selvitys hankkeen etenemisestä (maksatuskauden toteutumaraportti ja viimeiseen maksuhakemukseen loppuraportti)
Ote pääkirjasta
Tositekohtainen koontiluettelo maksuhakemuksessa esitetyistä kustannuksista
Kilpailutusasiakirjat (dokumentit kilpailutuksen toteutuksesta ja päätösdokumentti)
Työajanseuranta
Hanketyöntekijöiden työsopimukset
Selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta
Rakentamiseen liittyvissä investointihankkeissa kunnan rakennustarkastajan loppukatselmuspöytäkirja viimeistään
viimeisen maksuhakemuksen liitteeksi
9. Tilintarkastuslausunto hankkeen viimeiseen maksuhakemukseen tarvittaessa
10. Tarvittavat viranomaisluvat ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä tai viimeistään viimeisen
maksuhakemuksen yhteydessä
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