ANSÖKAN OM STÖD
Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft
i regionerna (AKKE)

TYP AV ANSÖKAN

Ifylls av landskapsförbundet

Ny ansökan
Rättelse/komplettering till tidigare ansökan
Ändringsansökan

Inkommit
Dnr/Projektnummer
Landskapsförbundets kontaktperson
Till vilken AKKE-finansiering riktas projektet

1. PROJEKTETS GRUNDUPPGIFER
Projektets namn
Projekttid (datum för när projektet inleds och avslutas)
Kort offentlig sammanfattning av projektets innehåll, max. en ½ sida
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2. SÖKANDENS UPPGIFTER
Sökande organisation

FO-nummer

Utdelningsadress
Postnummer

Postanstalt

Kontaktperson för projektet och kontaktpersonens position i den sökande organisationen
Kontaktpersons telefonnummer

Kontaktpersons e-postadress

Projektets ansvarsperson (övergripande ansvar för projektet)
Ansvarspersonens telefonnummer

Ansvarspersonens e-postadress

ÖVRIGA DELGENOMFÖRARE,
OM DET ÄR FRÅGA OM ETT SAMPROJEKT (NÄRMARE UPPGIFTER PÅ BLANKETTEN FÖR BAKGRUNDSUPPGIFTER I SAMPROJEKT)
Delgenomförare
FO-nummer
Delgenomförare

FO-nummer

Delgenomförare

FO-nummer

Delgenomförare

FO-nummer

Delgenomförare

FO-nummer

Delgenomförare

FO-nummer

3. PÅ VILKET SÄTT FÖRVERKLIGAR PROJEKTET LANDSKAPSPROGRAMMET?

4. BESKRIVNING AV PROJEKTETS INNEHÅLL, SVARA KORT PÅ FÖLJANDE FRÅGOR
4.1 Vilka är projektets målgrupper?

4.2 Varför behövs projektet?
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4. BESKRIVNING AV PROJEKTETS INNEHÅLL, SVARA KORT PÅ FÖLJANDE FRÅGOR
4.3 Hur har man i beredningen beaktat resultaten av tidigare finansierade projekt?

4.4 Vilka är projektets mål?

4.5 Vilka konkreta åtgärder vidtas i projektet för att uppnå målen?

4.6 Vilka resultat eftersträvas med projektet och vilka effekter har de?

4.7 Hur informeras det om resultaten?

4.8 Hur kommer resultaten att utnyttjas och verksamheten att fortsätta efter att projektet avslutats?
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5. PROJEKTETS GEOGRAFISKA OMRÅDE OMFATTAR
En kommun

Flera kommuner

En ekonomisk region

Flera ekonomiska regioner

Ett landskap

Flera landskap

Nationellt

Internationell

Specificering av det geografiska området
6. PROJEKTETS UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER
st.

1. Försök som inleds
2. Ny verksamhetsmodell eller utvecklingsprocess som inleds

Ja

Nej

st.

3. Företag och andra organisationer som deltar

st.

4. Nya företag som uppkommit genom projektets medverkan

st.

varav har grundats av kvinnor

st.

5. Nya jobb som uppkommit genom projektets medverkan

st.

varav sysselsätter kvinnor
6. Projektet främjar regionens livskraft
Ökar regionens dragnings-/hållkraft

Främjar tillgången på kompetent arbetskraft

Förnyar regionens näringsstruktur och gör den mångsidigare

Ökar delaktigheten och välbefinnandet (jämlikhet, olika
befolkningsgrupper) i

7. Projektet främjar internationell verksamhet

Ja

Nej

8. Projektet stöder begränsning av eller anpassning till klimatförändringarna

Ja

Nej

9. Projektet främjar invånarnas och/eller företagens digitala tjänster och tjänsternas tillgänglighet

Ja

Nej

En beskrivning av de ovan nämnda uppföljningsuppgifterna

7. PROJEKTETS KOSTNADSKALKYL
Ingår mervärdesskatt i kostnaderna?
Mervärdesskatten förblir en slutlig kostnad för sökanden. Mervärdesskatten ingår i kostnaderna.
Skattemyndighetens eller annan redovisning bifogas till ansökan
Mervärdesskatten förblir inte en slutlig kostnad för sökanden. Kostnaderna har angetts utan skatt.
Kostnadsmodell
Flat rate 40 %
Flat rate 7%
Engångsersättning
Tillämpad lönekostnadsmodell Fyll i uppgiftsbeskrivningsblanketten
Faktiska lönekostnader och på förhand fastställd procentuell ersättning för arbetsgivarens bikostnader och semesterpenning
baserad på tjänste- eller arbetskollektivavtal (standardprocent för bikostnader)
Projektets stödbara lönekostnader beräknas enligt förverkligade arbetstimmar med en på förhand fastställd enhetskostnad
(timtaxamodell)
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SE ANSÖKNINGSANVISNINGEN
Kostnader per år €

202_

202_

202_

Totalt

Lönekostnader

0

Köpta tjänster

0

Resekostnader

0

Anskaffning av maskiner och anordningar

0

Kontors- och hyreskostnader, ifylls ej i flat rate-projekt

0

Övriga kostnader

0

Indirekta kostnader, ifylls endast för flat rate-projekt

0
0
0

Kostnader sammanlagt

0

0

0

0

Intäkter (dras av från kostnader)

0

Kostnader totalt

0

0

0

Specifikation av lönekostnaderna (inkl. befattningsbenämning, andel i % av arbetstiden per månad)

Specifikation av köpta tjänster inkl. tidtabell

Specifikation av anskaffningar av maskiner och anordningar inklusive tidpunkter tidtabell

8. PROJEKTETS FINANSIERINGSPLAN
Finansiering

Sammanlagt €

Finansiering som söks
Sökandens egen finansiering
Kommunal finansiering (annan än sökanden)
Annan offentlig finansiering (annan än sökanden)
Privat finansiering

0

Finansiering totalt
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9. ÖVRIG FINANSIERING
Har det sökts finansiering för projektet hos andra myndigheter?

Ja

Nej

Bedriver sökanden eller delgenomföraren ekonomisk verksamhet i projektet, där det är fråga om att
varor och/eller tjänster erbjuds på en viss marknad?

Ja

Nej

Deltar organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som nyttotagare i projektåtgärderna?
Om ja, bifoga de minimis-stödanmälan till ansökan.

Ja

Nej

Varifrån och när har finansiering sökts? Hur mycket finansiering har beviljats?

10. DE MINIMIS-STÖD

11. STYRGRUPP
Sökandes förslag till sammansättning av projektets styrgrupp

12. UTBETALNINGSPLAN
Ansökan om utbetalning med ____ månaders mellanrum
Förskott Beviljas inte av Österbottens förbund!
13. UNDERSKRIFTER
Den/de sökande förbinder sig att genomföra projektet i enlighet med uppgifterna i den här ansökan och försäkrar att uppgifterna är korrekta.
Vid samprojekt förutsätts samtliga deltagares underskrifter i samarbetsavtal. Undertecknaren/undertecknarna är skyldiga att lämna
uppföljningsuppgifter om genomförandet av projektet till finansiärerna. Denna ansökan kan också överföras eller kopieras till andra statliga och
regionala utvecklingsmyndigheter samt även till andra aktörer för sakkunnigutlåtanden.
Den som ansöker om stöd ger samtycke enligt 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) till att de
handlingar som gäller ansökan och projektet som enligt förvaltningslagen (434/2003) ska delges genom vanlig delgivning kan delges den sökande
organisationen som ett elektroniskt meddelande på den adress som anges i ansökan.
Ort och tid

/

Sökandens underskrift
(person med namnteckningsrätt i organisationen)
Namnförtydligande
Ansökan kan signeras elektroniskt eller undertecknas på papper och sändas som en skannad fil. Ansökan kan också sändas med posten.
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14. BILAGOR
Handels-/föreningsregisterutdrag
Projektplan (om finansiären förutsätter det)
Uppgiftsbeskrivningsblankett
Blankett för bakgrundsuppgifter i samprojekt
Samarbetsavtal för samprojekt
Finansieringsförbindelse av andra organisationer som deltar i finansieringen av projektet
Intyg över skatteskuld (ska lämnas in på begäran)
Momsintyg (vid behov)
De minimis-stödanmälan
Övriga bilagor (___) st.
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