Avustushaku tietomallikoulutus
Yhteystiedot
AVUSTUKSEN HAKIJA (kaupunki, kunta)

Y-tunnus

Jakeluosoite

PL

Postinumero

Puhelin

Sähköposti

YHTEYSHENKILÖ
Nimi

Asema

Puhelin

Postitoimipaikka

Sähköposti (johon ilmoitetaan hakupäätöksestä)

Koulutuksen tiedot
Koulutuksen nimi

Koulutuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärät

Tiivistelmä koulutuksen sisällöstä ja koulutuksen tarpeesta kaupungissa tai kunnassa. max 1500 merkkiä

Koulutukseen osallistuvien määrä

Miten koulutuksen toteutuksesta ja tuloksista viestitään? (max. 1500 merkkiä)

Millä tavoin koulutus voi saada aikaan pysyviä muutoksia kunnassa/kaupungissa? (max. 1500 merkkiä)

Rahoitus
Kustannukset, €

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 80 %,
kuitenkin enintään 4 500 euroa/osallistuja.
Valtionavustuslain (688/2001) 6 §:n mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten
tukien kanssa olla 100 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Syötä €- ja %-sarakkeisiin ainoastaan numeroita.
Rahoittaja

Haettava avustus
ympäristöministeriöltä

€

%-osuus
avustuskelpoisista
kustannuksista

Rahoituksen
päätöstilanne

ei täyttöä

Mahdollinen muu julkinen tuki
Päähakijan oma rahoitus
Mahdollinen muu rahoitus
Yhteensä

ei täyttöä

Hankkeen kustannuslajierittely
Laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.
Hankkeeseen ei voi sisältyä alihankintaa.
Avustettavan hankkeen rahoitus myönnetään toteutuneita kuluja vastaan.
Arvonlisävero on pääsääntöisesti avustuskelpoinen kustannus, jos avustuksen saajalla ei ole
arvonlisäverotuksessa vähennysoikeutta ja arvonlisäverokulut jäävät avustuksensaajan saajan lopulliseksi
kustannukseksi. Koulutuksen kustannusarvioon voi siis sisällyttää kyseiset arvonlisäverot, mutta niitä ei
eritellä ympäristöministeriölle lähetettävään laskuun (avustuksen maksatus) vastikkeellisen myynnin tavoin.

Avustuskelpoisten kustannusten kustannuserittely
Henkilöstökustan Ulkopuoliset
Yleiskustannukset
nukset
palvelut

Muut kustannukset

Yhteensä

Mitä muuta julkista tukea hanke saa ja mihin tarkoitukseen?
Julkisella tuella tarkoitetaan valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka julkisoikeudellisen laitoksen tai
säätiön antamaa tai sen varoista maksettavaa avustusta, lainaa ja muuta rahoitusta, korkotukea, takausta,
maksuhelpotusta ja muuta näihin rinnastettavaa taloudellista etuutta sekä Euroopan yhteisön tai muista
Euroopan unionin varoista myönnettävää tukea verojärjestelmän kautta annettavaa tukea lukuun ottamatta.
Valtionavustuslain (688/2001) 6 §:n mukaan valtionavustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa
kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.
Sisältyykö avustettavaan hankkeeseen taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai
palveluiden tarjoamisesta markkinoilla? Hankkeen rahoitusta ei estä se, jos toimintaan yleisesti
liittyy taloudellista toimintaa.
 Ei
 Kyllä
Mikäli ympäristöministeriö katsoo avustuksen kohdistuvan taloudelliseen toimintaan, hanketta ei voida
rahoittaa.

Vakuutus valtionavustuksen hakijasta valtionavustuslain 7 §:ään liittyen
Onko hakija tai hakijan edustaja tuomittu lainvoimaisella tuomiolla rangaistukseen luvattoman
ulkomaisen työvoiman käytöstä tai työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta?
 Ei
 Kyllä
Onko hakijalle lainvoimaisella päätöksellä määrätty seuraamusmaksu laittomasti maassa
oleskelevien työntekijöiden palkkaamisesta valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden
kahden vuoden aikana?
 Ei
 Kyllä
Jos hakija vastaa Kyllä, tarvitaan kyseessä oleva lisäselvitys hakijan
rangaistuksista/seuraamusmaksuista.

Muuta
Lisätietoja

Hyväksyntä

Lähettäessäni tämän hakemuksen vakuutan olevani organisaatiossa nimenkirjoitusoikeuden omaava
henkilö ja hyväksyn avustushaun ehdot.

