SILMU ry:n teemahanke pieninvestoinnit

ANSÖKAN OM UTBETALNING
Temaprojektens åtgärder
1. SÖKANDE
Sökandens namn

FO-nummer eller registernummer

Bankkontonummer IBAN

Bankens BIC -kod

Person som ger kompletterande uppgifter om betalningsansökan och kontaktuppgifter

2. UPPGIFTER OM PROJEKTET
Beskrivning av genomförandet av projektet: en kort beskrivning om vad som gjorts. En längre utredning och
tilläggsuppgifter vid behov som bilaga.

3. KOSTNADER

Kryssa för om det är slututbetalning

Betalningsansökan för tiden ______ / ______ . ____________ - _______ / _______ . _____________
Kostnader som uppstått under ovan
nämnda tid

Sökanden fyller i (kostnader som
sökes för utbetalning)

Maskiner, anordningar och utrustning
Byggande
Talkoarbete
KOSTNADER SAMMANLAGT
Understöd som söks till utbetalning
Understöd som söks till utbetalning
Privat finansiering (pengar)
Privat finansiering (talko)
FINANSIERING SAMMANLAGT
SILMU rf fyller i (motiveringar för icke godkända kostnader)

SILMU rf fyller i (kostnader som
SILMU rf godkänner)
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4. UNDERSKRIFT OCH FÖRSÄKRAN
Jag intygar att uppgifterna i betalningsansökan är korrekta. Ansvarsfrågorna gällande kostnaderna i ansökan om
utbetalning är definierade i avtalet om överföring av stöd.
Tid och ort
Sökandens underskrift och namnförtydligande

OBS! Underteckningarna bör vara i
enlighet med föreningens stadgar:
1 eller 2 undertecknare

Sökandens underskrift och namnförtydligande

BILAGOR
• Utdrag av huvudboken (med bokförarens underteckning)
• Kopior på räkningar som har förts i bokföringen
• Kopior på kontoutdrag och betalningsverifikat
• Talkoblanketter (godkända med underskrifter)
OBS!
DESSUTOM TILL DEN SISTA ANSÖKAN OM UTBETALNING
antal personer på landsbygden som får nytta av förbättrad service (pers.)
antal talkotimmar (h)
miljöförbättrande åtgärder (st.)
byggda, renoverade/utrustade byggnader och konstruktioner (st.)
organisationer som deltar i projektet (st.)
• SILMU rf:s kundförfrågan
• SILMU rf:s förfrågan angående förverkligandet av strategin
• Bilder angående åtgärderna som har fått stöd
ANVISNINGAR:
PUNKT 3. KOSTNADER
Betalningsansökan för tiden:
• Period för vilken ansökan om utbetalning görs
• När det är fråga om slutbetalning är slutdatumet den dag då alla åtgärder i projektet har gjorts (räkningarna
är betalda och talkot gjort)
Talkoarbete anmälas som euro i betalningsansökan punkt 3.
• Talkoarbetets värde är 15 euro / person (minst 15-år) / timme
• Maskinarbetets värde är 45 euro / timme (inklusive maskin och förare)
• Talkoarbetets mängd och art godkänds i enlighet med planen
Understöd som söks för utbetalning och finansiering som förverkligats
• Understödet är 40 % (SILMU rf:s beslut på er stödprocent) av de förverkligade totalkostnaderna. Om mera
kostnader uppstått än de som godkänts i beslutet, står sökanden för dessa > ansök utbetalning maximalt om
det belopp och de kostnader som godkänts i beslutet. Om det har uppstått mindre kostnader än det som
godkänt i beslutet, betalas stödet i samma proportion med beslutet.
• Privat finansiering (pengar) är den summa som återstår när man drar av stödet och talkoarbetet (euro) från
de totala kostnaderna
• Privat finansiering (talko) rapporteras i enlighet med de talkotimmar (i euro) man gjort under projekttiden
(mängden av talkoarbete godkänns i samma proportion som i beslutet)

