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ANSÖKAN OM UTBETALNING
STARTSTÖD FÖR FÖRETAGSVERKSAMHET
Programmet för utveckling av landsbygden i
Fastlandsfinland 2007-2013
EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

Bl.nr 2315B

Ny betalningsansökan
Korrigering/komplettering av tidigare ansökan

ANKOMSTANTECKNINGAR
ELY-centralens namn

Ankomstdatum

Den lokala aktionsgruppens namn

Diarienummer

Mottagarens namn

Ankomstdatum

Diarienummer

Mottagarens namn

1. SÖKANDE
1.1 Sökandens namn

1.2 FO-nummer

1.3 Näradress

1.4 Postnummer och postanstalt

1.5 Bankkontonummer IBAN och bankens BIC-kod

1.6 Person som ger kompletterande uppgifter om betalningsansökan och kontaktuppgifter (telefon och e-post)

1.7 Företag och person som handhar sökandens bokföring och kontaktuppgifter (telefon och e-post)

1.8 Adress där bokföringen förvaras

2. ÅTGÄRD SOM STÖDS
2.1 Åtgärdens namn

2.3 Kommun där åtgärden genomförs

2.2 Åtgärdens nummer

2.4 webbsidor

3. ÅTGÄRDENS GENOMFÖRANDE
3.1 Har åtgärden genomförts i enlighet med stödbeslutet och den godkända
planen

ja

nej, skillnaderna utreds i punkt
3.3 eller på en separat bilaga

3.2 Har det efter att stödet beviljades skett förändringar i sökandens
företagsverksamhet eller ekonomiska eller andra förhållanden som inverkar
på genomförandet av åtgärden

nej

ja, skillnaderna utreds i punkt 3.3 eller
på en separat bilaga

3.3 Tilläggsuppgifter (t.ex. förändringar i genomförandet av åtgärden, förändringar i sökandens ekonomiska eller andra förhållanden,
orsak till att åtgärden avbrutits, eller andra tilläggsuppgifter som rör genomförandet av åtgärden)
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4. INLEDANDE ELLER UTVIDGNING AV FÖRETAGSVERKSAMHET (STARTSTÖD)
4.1 Inledandet eller utvidgningen av företagsverksamheten
4.2 Ansökan gäller perioden
4.3 Ansökan gäller

/

betalningsrat

20

-

slutrat

pågår
/

har avslutats

har avbrutits

20

rat som söks på basis av semesterpenning, -lön eller -ersättning

4.4 Utbetalning av rat på basis av efter slutrat betald semesterpenning, -lön eller -ersättning söks senare

ja

nej

4.5 Uppskattning av tidpunkt när betalningsrat som söks på basis av semesterpenning, -lön eller -ersättning söks

/

4.6 Tidpunkt när arbetsförhållandet för den första arbetstagare som avlönas med hjälp av stödet börjat

/

20

20

KOSTNADER FÖR INLEDANDE ELLER UTVIDGNING AV FÖRETAGSVERKSAMHET
Sökanden fyller i

Myndigheten fyller i

4.7 KOSTNADER UNDER DEN PERIOD SOM
ANSÖKAN GÄLLER

STÖD SOM SÖKS OCH FÖRVERKLIGAD FINANSIERING FÖR INLEDANDE ELLER UTVIDGNING AV
FÖRETAGSVERKSAMHET
Sökanden fyller i

Myndigheten fyller i
EU

4.8 Stöd som söks hos ELY-centralen
Staten
4.9 Kommunal finansiering
4.10 Annat offentligt stöd
4.11 Privat finansiering
4.12 FINANSIERING SAMMANLAGT

5. UNDERSKRIFT OCH FÖRSÄKRAN
Jag försäkrar att för åtgärden som genomförs och i betalningsansökan redovisade kostnader inte har sökts eller erhållits annat
offentligt stöd eller annan offentlig finansiering som innehåller stöd ur nationella eller gemenskapens medel än vad som utreds i denna
ansökan.
Jag har för i betalningsansökan redovisade kostnader erhållit annat offentligt stöd eller annan offentlig finansiering som innehåller
stöd, enligt specifikation nedan
Finansiär

Stödform

Stödbelopp, euro

Betalningsdag

Jag har bekantat mig med villkoren i stödbeslutet, och är medveten om att inkludering av kostnader som inte
är stödberättigande i betalningsansökan, kan leda till avdrag från det stödbelopp som fastställs på basis av
stödberättigande kostnader.
Jag försäkrar att uppgifterna i betalningsansökan är korrekta.
Ort och tid
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