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Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
RAHOITUSHAKEMUS

Hakemus on Satakuntaliitto täyttää
Uusi Saapunut

Muutoshakemus, mihin Dnro

Korjaus/täydennys edelliseen
hakemukseen

Hakemusnro

1. HANKE

a) Hankkeen nimi
Matkailijan ruokailusta matkailuvaltti

b) Hankkeen toteutusaika
01.08.2020 – 31.12.2020

c) Hankkeen hallinnointimalli
Hankkeella on yksi hakija (perushanke)

Yhteishanke (hankkeella on päähakijan lisäksi muita hakijoita, jotka ilmoitetaan kohdassa 3)

2. HAKIJA (tiedot hakijasta, joka on juridisesti vastuussa hankkeen toteuttamisesta)

Hakija Y-tunnus
Jämijärven kunta

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Peijarintie 5 a 38800 Jämijärvi

Pankkiyhteys Tilinumero

Yhteyshenkilö
Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski

Puhelin Sähköpostiosoite
040 509 4542 markus.ojakoski@jamijarvi.fi

Hankkeen vastuuhenkilö
Vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski

Puhelin Sähköpostiosoite

Hankkeen kirjanpitäjä
Sarastia

Puhelin Sähköpostiosoite
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3. YHTEISHANKKEEN MUUT HAKIJAT
Täytetään vain silloin, jos kohdassa 1c on valittu hallinnointimalliksi yhteishanke. Jokainen toteuttaja täyttää lisäksi erillisen
taustalomakkeen kustannuksista ja toteutuksesta.

Perustelut, miksi haetaan yhteishankkeena

Hankkeen muut hakijat (osatoteuttajat), joiden kanssa on solmittu kirjallinen sopimus yhteishankkeesta. Sopimus tulee
toimittaa hakemuksen liitteenä.

Nimi/Organisaatio Osoite, postinumero, postitoimipaikka/Y-tunnus

4. MITEN HANKE KYTKEYTYY KORONAVIRUSPANDEMIAN MAAKUNNAN KEHITYKSELLE AIHEUTTAMIEN
HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN HILLINTÄÄN JA NIISTÄ TOIPUMISEEN?

Valitse millä tavoin hanke kytkeytyy koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamien negatiivisten vaikutusten hillintään
ja edistää niistä toipumista. Kuvaa alla tarkemmin hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet.

nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä
vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

Hankkeen tavoitteet

Koronakriisi vaikeuttaa eritoten matkailu- ja ravintola-alan yritystoimintaa. Kriisin ajoittuminen vie
erityisesti Jämin alueelta sekä mökkimatkailusta suuren osan vuotuisesta tulovirrasta. Jämijärvellä on
harkittu jo pidempään hanketta, joka keskittyisi parantamaan matkailijan ruokailumahdollisuuksien
tasoa.

Tavoitteena on hakea matkailutoimintoihin vahvaa kilpailu- ja houkuttelevuusetua nostamalla
ruoan roolia matkailupaketeissa ja tarjonnassa. Kotimaisuus, ruoan puhtaus, lähiruoka ja
villiruoka nostetaan esille. Pyritään alueen/Jämijärven toimijoiden parantuneeseen valmiuteen
tarjota erittäin houkuttelevia, omintakeisia, uusia ja kestävää kehitystä korostavia
ruokaelämyksiä matkailutoiminnan tehostamiseksi.
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Hankkeen konkreettiset toimenpiteet

Hankkeesta tullaan järjestämään ruoka-aiheinen tapahtuma, jonka keskiössä on kilpailu huippukokin ja
paikallisten tuottajien välillä muutamassa eri sarjasta, jotka ovat esimerkiksi pitoruoka, pika/grilliruoka ja
a la carte. Tapahtuma on yleisötapahtuma, johon otetaan myös esittelypöytiä suosien lähi- ja villiruokaa.
Tapahtumassa on muuta ohjelmaa kilpailujen välillä. Kilpailun tuomareina on raati, joka pisteyttää
lähiruoan käyttöä, mutta pääosin voittajat ratkaistaan yleisön äänin.

Innovatiivinen huippukokki käy myös kehityskeskustelun osallistuvien ja mahdollisesti muiden ravintola-
alan yrittäjien kanssa näiden oman genren tarjonnan parantamiseksi. Tapahtuman ja ennakoivan
konsultaation lisäksi tehdään jälkikonsultaatio.

5. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Hankkeen tulokset ja tavoitellut vaikutukset sekä kuvaus siitä, miten toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen.
(Huom! kts. hakemuksen täyttöohjeet, mikäli hanketta haetaan lump sum -kustannusmallilla)
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- parannetaan Jämin ja Jämijärven näkyvyyttä koronakriisin jälkeisen kysynnän käynnistymisen tueksi
- parannetaan matkailijan ruokatarjontaa
- lisätään lähi- ja villiruoan käyttöä

6. HANKKEEN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS

Hankkeen alueellinen kohdentuminen
Kunta Maakunta Valtakunnallinen

Kuntien yhteinen Maakuntien yhteinen Kansainvälinen

Toteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus (nimeä kunta/kunnat, maakunta/maakunnat tai maat)

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
Matkailijayleisö, joka tässä tapauksessa on potentiaaliltaan laaja. Jämi / Jämijärven matkailun kohderyhmänä ovat
mm. luontomatkailijat, lentoharrastajat, laskuvarjohyppääjät, lennokkiharrastajat, koiraharrastajat, hiihtäjät,
elämysmatkailijat ja mökkeilijät, jotka kaikki käyttävät ravitsemuspalveluja.

7. TIEDOTUS

Miten hankkeesta tiedotetaan? (kuvaus hankkeen ja sen tulosten raportoinnista ja tiedottamisesta)
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Hankkeesta tiedotetaan alueellisissa lehdissä, sosiaalisessa mediassa etukäteen, tapahtuman ympärillä ja
jälkikäteen hankkeeseen osallistuvien yrittäjien, kunnan ja sidosryhmien toimesta.
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8. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannuksiin sisältyy alv. (alv-selvitys liitteeksi)
Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Käytettävä kustannusmalli (kts. hakuohje)

Flat Rate 24 %
Kertakorvaus / Lump sum
Suorat kustannukset

2020 2021 Yhteensä
Henkilöstökustannukset
(palkkakustannukset sivukuluineen)

2000 2000

Ostopalvelut yhteensä
(erittele alapuolelle)
Kokkipalvelut 6000 6000

Tapahtumajärjestelyt 4000 4000

Markkinointi 4000 4000

Muut toteuttamiskustannukset
(ei käytetä flat rate 24 % kustannusmallissa)
Välilliset kustannukset
(flat rate 24 %, lasketaan henkilöstökustannuksista)

720 720

Bruttokustannukset yhteensä 16 720 16720

Tulot (vähennetään kustannuksista)

Nettokustannukset yhteensä 16720 16720

*) Lisätiedot hankehenkilöstön osalta (käytä tarvittaessa erillistä liitettä):
Nimike Pääasiallinen tehtävä Koko- vai

osa-aikainen
Palkka/kk Työsuhteen

kesto (htk)

Lisätietoja kustannuksista
Henkilöstömenoissa käytetään kunnan henkilöstöä työtilanteen ja tarpeen mukaan. Hankkeeseen käytetään 50
laskutettavaa työtuntia (40 euroa / tunti). Kunta kustantaa 50 tuntia ylittävän työmäärän itse.



Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – rahoitushakemus
Satakuntaliitto

9. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA (yhteishankkeissa toteuttajat yhteensä)

2020 2021 Yhteensä
Satakuntaliitolta haettava rahoitus 13380 13380

Kuntarahoitus 3340 3340
Hakijan oma rahoitus 3340 3340

Muu kuntarahoitus

Muu julkinen rahoitus
Hakijan oma rahoitus

Muu julkinen rahoitus

Yksityinen rahoitus

Hakijan oma rahoitus

Muu yksityinen rahoitus

Luontoissuoritukset

KOKONAISRAHOITUS NETTO 16720 16720

Tulot

KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 16720 16720

Mikäli luontoissuorituksia on sisällytetty rahoitussuunnitelmaan, niistä on toimitettava erillinen selvitys hakemuksen
liitteenä. Yhteishankkeissa jokainen osatoteuttaja toimittaa taustalomakkeella omat tietonsa kustannuksista ja rahoituksesta,
sekä kuvauksen hankkeen toteutuksen työnjaosta.

10. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA DE MINIMIS -TUKI

Tuleeko hankkeen toiminnasta tuloa?
Kyllä (jos kyllä, tarkempi erittely liitteeksi) Ei

Onko hankkeelle haettu erillisellä hakemuksella muuta julkista rahoitusta?
Kyllä (jos kyllä, tarkempi erittely liitteeksi) Ei

De minimis-tuki
a) Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden ja palvelujen tarjoamisesta

tietyillä markkinoilla.
Kyllä

(Suunnitelma de minimis-tuen käytöstä ja erittely de
minimis –toimenpiteistä toimitetaan hakemuksen liitteenä)

Ei

b) Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

Kyllä
(Suunnitelma de minimis-tuen käytöstä ja erittely de
minimis –toimenpiteistä toimitetaan hakemuksen liitteenä)

Ei

11. LIITTEET
Nimenkirjoitusoikeuden todentava ote
Kauppa- ja yhdistysrekisteriote
Muiden rahoittajien rahoitussitoumukset

Yhteishankkeen toteuttajien välinen sopimus
Hankkeen osatoteuttajien taustalomakkeet kpl

Muut liitteet kpl (mm. ALV-todistus tarvittaessa, erittely hankkeen tuloista, suunnitelma de minimistuen käytöstä,
hakijan vapaamuotoinen selvitys luontoissuorituksista)
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12. ALLEKIRJOITUKSET

Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille
rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muillekin tarpeellisille tahoille.
Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa.

Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai päätökset.

Yhteishankkeessa hakemuksen voi allekirjoittaa hankkeen päätoteuttajaorganisaation edustaja. Osatoteuttajien ei tarvitse allekirjoittaa
hankehakemusta. Heidän osaltaan riittää liitteeksi tuleva yhteistyösopimus, jonka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Kustannusten tukikelpoisuus alkaa aikaisintaan hankehakemuksen jättämisajankohdasta. Hakija voi käynnistää hankkeen ennen
rahoituspäätöstä omalla riskillä.

Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi.
Hakija on velvollinen antamaan hankkeen toteutukseen liittyviä seurantatietoja hankkeen rahoittajille.

Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus

Nimenselvennys
(yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö)

Asema organisaatiossa
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RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

Uusi hakemus tai korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Tällä lomakkeella voi hakea Satakuntaliiton myöntämää kansallista Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -
rahoitusta.

Lomaketta käytetään haettaessa rahoitusta uudelle hankkeelle. Lomaketta käytetään myös silloin, kun halutaan korjata tai
täydentää rahoittajalle jo jätettyä hakemusta. Myös korjaus/täydennyshakemus tulee allekirjoittaa.

1. HANKE

a) Hankkeen nimi
Hankkeella tulee olla ytimekäs ja kuvaava nimi, jota käytetään esim. hankkeen tiedotuksessa. Hankkeen nimeä tulee aina
käyttää samassa muodossa hanketta koskevissa asiakirjoissa, tiedotuksessa ja yhteydenpidossa hankkeen ja viranomaisen
välillä.

b) Hankkeen toteutusaika
Merkitse hankkeen koko toteutusaika. Hankkeen aloituspäiväksi merkitään se päivä, jolloin hankkeelle alkaa syntyä
kustannuksia. Hanke voi alkaa aikaisintaan sinä päivänä, jolloin allekirjoitettu hakemus on kirjattu saapuneeksi rahoittajalle,
sillä avustusta voidaan myöntää vain hakemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Mikäli hankkeen toiminta aloitetaan
ennen rahoituspäätöstä, tapahtuu se hakijan omalla riskillä. Hankkeen päättymispäivän jälkeen syntyneet kustannukset
eivät enää ole hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia.

c) Hallintomalli
Merkitse tähän, onko hankkeella vain yksi toteuttaja vai onko kyseessä kahden tai useamman toteuttajan yhteishanke.
Yhteishankkeen perustelut ja hankkeen muut toteuttajat yksilöidään hakemuksen kohdassa 3.

2. HAKIJA

Merkitse tähän tiedot hankkeen hakijasta. Hakija vastaa mm. hankkeen varojen käytöstä, niiden seurannasta ja raportoinnista
sekä tavoitteiden toteuttamisesta. Yhteishankkeessa tähän merkitään hankkeen päätoteuttajan tiedot. Hankkeen vastuuhenkilö
on organisaatiossa toimiva henkilö, jonka tehtäviin sisältyy hankkeen toteutuksen seuraaminen ja ohjaaminen.

Kirjanpitäjän yhteystiedot tulee ilmoittaa tuen myöntävälle viranomaiselle viimeistään ensimmäisen maksatushakemuksen
yhteydessä, jos ei hakemusvaiheessa ole tiedossa. Jos hakemus hyväksytään, tulee hakijan huolehtia siitä, että hankkeen vastuu-
ja yhteyshenkilön tiedot ovat ajantasaisina rahoittajalla.

3. YHTEISHANKKEEN MUUT HAKIJAT

Perustele tässä kohdassa, miksi hanke halutaan toteuttaa yhteishankkeena. Jokainen toteuttaja täyttää lisäksi erillisen
taustalomakkeen kustannuksista ja toteutuksesta. Yhteishankkeen osapuolten välinen kirjallinen sopimus toimitetaan
hakemuksen liitteenä. Hanketta koskevissa asioissa rahoittaja on yhteydessä hankkeen päätoteuttajaan, joka puolestaan vastaa
tiedonvälityksestä osatoteuttajille.

4. MITEN HANKE KYTKEYTYY KORONAVIRUSPANDEMIAN MAAKUNNAN KEHITYKSELLE AIHEUTTAMIEN HAITALLISTEN
VAIKUTUSTEN HILLINTÄÄN JA NIISTÄ TOIPUMISEEN?

Kuvaa mihin koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin hankkeella haetaan ratkaisua. Tähän kohtaan kuvataan myös
hankkeen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet.

5. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET

Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä vaikutuksia sillä on?

Huom! Lumpsum -kustannusmallia käytettäessä tähän kohtaan on yksilöitävä hankkeen tulokset tai tuotokset siten, että niiden
toteutuminen voidaan vaikeudetta todentaa eli tähän luetellaan aineisto, jonka tuensaaja toimittaa maksatushakemuksen
liitteenä. Huomioitavaa on, että tähän kirjatut tuotokset tai tulokset ovat maksatuksen edellytyksenä ja niiden pitää toteutua
täysimääräisesti, jotta maksatus voidaan suorittaa.
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6. HANKKEEN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS

Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa hankkeen pääasiallista kohdealuetta.

7. TIEDOTUS

Kuvaa tähän, miten hankkeesta tiedotetaan ja raportoidaan. Hankkeiden tulokset ovat julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä.

8. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Arvonlisävero
Ilmoita jääkö arvonlisävero hakijan lopulliseksi kustannukseksi, jolloin kustannuksiin sisältyy alv. (alv-selvitys liitteeksi)
Mikäli arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi, kustannukset ilmoitetaan verottomina.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO:2019:141 perusteella työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut, että
arvonlisävero ei ole kuntatoimijoille tukikelpoinen kustannus 8.11.2019 jälkeen tehdyissä uusissa hankepäätöksissä. Kuntien
hankkeissa kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Kustannusmallit
Tähän merkitään, millä kustannusmallilla hanketta haetaan. Kustannusmallia ei voi vaihtaa kesken hankkeen. Yhteishankkeissa
kustannusmalli koskee kaikkia toteuttajia.

Flat rate 24%
 Kustannusmallissa palkkakulut ja ostopalvelut hyväksytään suorien, välittömien kustannusten mukaisesti eli ne ovat

suoraan hankkeesta aiheutuneita ja esitetään hankkeen kirjanpidossa. Lisäksi korvataan 24 % hyväksytyistä
palkkakustannuksista välillisinä kustannuksina (ns. Flat rate).

Lumpsum eli kertakorvaus
 Kertakorvausmallissa hankkeeseen myönnetään tuki kertakorvauksena, rahoituspäätöksessä yksilöidyn tuloksen tai

toimenpiteen perusteella. Rahoitushakemuksessa hakija toimittaa tuen suuruuden määrittelyä varten yksityiskohtaisen
kustannusarvion perusteluineen, sekä arvion ulkopuolisilta tehtävistä hankinnoista (ostopalvelut). Ostopalveluja tulee
olla alle 50 % kustannusarviosta. Kertakorvausmallilla tehtyyn päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan
toteutusaikaan.

Suorat kustannukset
 Kustannusmallissa kaikki kustannukset hyväksytään suorien, välittömien kustannusten mukaisesti eli ne ovat suoraan

hankkeesta aiheutuneita ja esitetään hankkeen kirjanpidossa. Tämän kustannusmallin käyttöä suositellaan vain
perustelluista syistä, poikkeustapauksissa.

Kustannuslajit:

Henkilöstökustannukset
 Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaiset hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä aiheutuvat kohtuulliset

välittömät palkkakustannukset sekä niihin liittyvät lakisääteiset henkilöstösivukulut sekä virka- tai työehtosopimukseen
perustuvat poissaoloajan palkkakustannukset.

 Jos henkilö tekee työajastaan vain osan hankkeelle, on ainoastaan tämä osa hyväksyttävää kustannusta hankkeelle.
Osa-aikatyöstä on pidettävä tuntiseurantaa.

 Rahoitushakemuksen varsinaisessa kustannusarviotaulukossa ilmoitetaan euroina yhteenlasketut hankkeelle
suunnitellut palkkakustannukset sekä näihin liittyvät henkilöstökulut. Kustannusarviotaululukon alapuolella on
lisätietokohta, johon tulee eritellä henkilöittäin hankehenkilöstö taulukosta ilmi käyvällä tarkkuudella. Tarvittaessa
käytetään erillistä liitettä.

 Henkilöstökustannukset muodostavat flat rate -laskennan pohjan. Lähtökohtaisesti vain hankkeen kannalta
välttämättömän hankehenkilöstön palkkakustannukset voidaan hyväksyä osaksi hankkeen kustannuksia. Tulospalkkiot,
luontoisedut tai bonukset eivät ole hyväksyttäviä palkkakustannuksia.

Ostopalvelut
 Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät ostopalvelut. Kulut tulee eritellä riittävällä tarkkuudella, jotta voidaan

varmistua niiden yhteydestä hankkeen toimintaan, ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta. Kulut
voivat koostua esimerkiksi tiettyyn teemaan liittyvistä asiantuntijapalveluista.

 Hankkeen tiedotuksesta ja viestinnästä aiheutuvat kustannukset
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Muut toteuttamiskustannukset
 Muut hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset kustannukset. Tämä kustannuslaji ei ole käytössä flat rate 24 % -

hankkeissa.

Välilliset kustannukset (Flat Rate 24%)
 Prosenttimääräinen (24 %) osuus hankkeen henkilöstökustannuksista
 Muun muassa seuraavat kustannukset luokitellaan välillisiksi kustannuksiksi eikä niitä voi sisällyttää

välittömiin kustannuslajeihin:
- kaikki kotimaan ja ulkomaan matkakustannukset
- ohjausryhmästä aiheutuvat kustannukset
- kokous-, neuvottelu- ja tarjoilukustannukset
- hankehenkilöstön rekrytointikustannukset (esim. lehti-ilmoitukset)
- hankehenkilöstön toimitilojen vuokrat ja toimitiloista aiheutuvat kustannukset (esim. sähkö, vesi ja siivous)
- hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin tms.
- hankkeen hallinnointia varten hankittavat koneet ja laitteet (myös niiden korjauskustannukset),
- kalusteet, toimistotarvikkeet ja -palvelut
- hankehenkilöstön koneiden ja laitteiden vuokra- ja leasingkulut sekä poistot
- hankehenkilöstön puhelin-, internet- ja ohjelmistokustannukset
- hankehenkilöstön työterveysmaksut, koulutus ja tyky-toiminta
- talous-, tieto- ja yleishallinnon kustannukset (sekä sisäiset että ostopalvelut)

Bruttokustannukset
 Hankkeen kustannukset yhteensä

Tulot
 Tähän merkitään mahdolliset hankkeen toiminnasta tulevat tulot

Nettokustannukset
 Bruttokustannukset – tulot = hankkeen nettokustannukset

9. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen kokonaisrahoitus muodostuu Satakuntaliiton rahoitustuesta (max. 80 %) ja hankkeen omarahoituksesta.

Hankkeen hakijoiden (yhteishankkeessa pää- ja osatoteuttaja) on osallistuttava hankkeen rahoitukseen omarahoitusosuudella.
(vähintään 5 % kunkin toteuttajan kokonaiskustannuksista). Osa hankkeen omarahoituksesta voi koostua vastikkeetta tehdystä
työstä tai tuotantopanosten luovuttamisesta (luontoissuoritus). Luontoissuoritukset voivat kattaa max. 50 % hankkeen
omarahoituksesta.

10. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN JA DE MINIMIS -TUKI

Mikäli hankkeen toiminnasta tulee tuloa, tulee tuloista toimittaa tarkempi erittely hakemuksen liitteenä.
Jos hankkeelle on haettu myös muuta julkista rahoitusta, tulee siitä toimittaa erittely tämän hakemuksen liitteenä. Muulla
rahoituksella tarkoitetaan muuta kuin tämän hakemuksen rahoitussuunnitelmassa esitettyä rahoitusta. Kuvaa myös, jos hanke
on osa suurempaa kokonaisuutta, jolle on haettu rahoitusta myös muualta.

De minimis -tuki (mikäli hankkeessa toteutetaan de minimis-toimia, tulee toimenpiteistä ja niiden hinnoittelusta toimittaa
hakemuksen liitteenä erittely)
De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on enintään yhteensä 200 000 euroa yhtä yritystä
kohden nykyisen ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tavoitteena varmistaa, ettei tuella vääristetä kilpailua tai vaikuteta
jäsenmaiden väliseen kauppaan. De minimis –tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta
kaikki yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja
tarjotaan markkinoilla. Tarvittaessa tuki määritellään de minimikseksi toteuttajalle. De minimis -toimenpide on luonteeltaan
sellainen, että osallistuva yritys saa rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta.

11. LIITTEET
Hakemukseen liitetään hakemuslomakkeen kohdassa 11 mainitut liitteet.

12.ALLEKIRJOITUKSET
Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on hakijatahon nimenkirjoitusoikeus.
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