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Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) 

BAKGRUNDSBLANKETT FÖR GEMENSAMT PROJEKT 

Projektets samtliga genomförare fyller i sin egen bakgrundsblankett 

1. PROJEKTINFORMATION
Projektets namn 

Organisationen som agerar som huvudsaklig sökande 

Projektets totala kostnader (euro) Den sökandes andel av projektets totala kostnader (euro) 

2. UPPGIFTER OM DEN HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRAREN ELLER DELGENOMFÖRAREN
Organisationens namn FO-nummer 

Gatuadress 

Postnummer Postanstalt 

Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer Kontaktpersonens e-postadress 

3. ÖVRIGA GENOMFÖRARE AV GEMENSAMT PROJEKT

Projektets övriga sökande (delgenomförare) med vem ett skriftligt avtal om gemensamt projekt har ingåtts. 
Den huvudsakliga genomföraren ska lämna in det undertecknade samarbetsavtalet som bilaga till ansökan. 
Organisation Kontaktperson 

4. GENOMFÖRANDE

Delgenomförarens roll, mål och uppgifter inom projektet 
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5. DElGENOMFÖRARENS KOSTNADER

Mervärdesskatten blir en slutgiltig kostnad för den sökande. Mervärdesskatten ingår i kostnaderna. 

Mervärdesskatten blir inte en slutgiltig kostnad för den sökande. Kostnaderna har angetts utan skatt. 

Delgenomförarens kostnader 202 202 202 Totalt 

Lönekostnader 

Köpta tjänster 

Resekostnader 

Anskaffning av maskiner och anordningar 

Kontors- och hyreskostnader 
(fylls inte i för flat rate-projekt) 

Övriga kostnader 

Indirekta kostnader 
(fylls i endast i flat rate-projekt) 

 Delgenomförarens kostnader sam-
manlagt 

Inkomster (dras av från kostnaderna) 

Delagenomförarens totala kostnader 

Specifikation av lönekostnaderna (inkl. befattning, arbetstidsandel i % av arbetstiden per månad) 

Specifikation av köpta tjänster inkl. tidtabeller 

Specifikation av anskaffningar av maskiner och anordningar inkl. tidtabeller 
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6. DELGENOMFÖRARENS FINANSIERINGSPLAN

Finansiering Totalt 

Finansiering som söks 

Sökandens egen finansiering 

Kommunal finansiering (annan än sökanden) 

Annan offentlig finansiering (annan än sökanden) 

Privat finansiering 

Totalfinansiering sammanlagt 

7. STÖD AV MINDRE BETYDELSE (DE MINIMIS)

Bedriver projektsökanden/delgenomföraren sådan ekonomisk verksamhet i projektet där det är fråga om 
tillhandahållande av varor och/eller tjänster på vissa marknader?  
Om ja, bifoga den sökandes anmälan om de minimis-stöd till ansökan. 

Ja Nej 

Deltar organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som nyttohavare i projektåtgärderna? 
Om ja, bifoga blanketten gällande åtgärder som omfattas av projektets de minimis-stöd till ansökan. 

Ja Nej 

8. DATUM OCH UNDERSKRIFT

Datum Plats 

Den sökandes underskrift (person med firmateckningsrätt i 
organisationen) 

Namnförtydligande 

Blanketten kan lämnas in som en skannad fil med elektronisk eller handskriven underskrift. 
Blanketten kan också levereras per post. 




