Utlysning av understöd för projekt som främjar
digitalisering i byggda miljöer för allmännyttiga
sammanslutningar och stiftelser
Kontaktuppgifter
Sökande (sammanslutning, stiftelse)
FO-nummer
Utdelningsadress

PB

Postnummer

Telefon

E-post

KONTAKTPERSON
Namn

Titel

Telefon

Postort

E-post (till vilken beslutet ska sändas)

Andra parter i projektet och kontaktpersoner för dessa

Projektinformation
Projektets namn
Start- och slutdatum (Projektet ska vara klart i slutet av september 2022. Miljöministeriet bör få den sista fakturan senast 3
månader efter att projektet har avslutats.)

Projektsammanfattning (Ministeriet har tillstånd att publicera sammanfattningen i sin helhet eller i omarbetad version.) max. 1 500
tecken

Projektåtgärder för vilka understöd söks (max. 1 500 tecken)

Projektets resultat (max. 1 500 tecken)

Koppling till andra projekt (max. 1 500 tecken)

Hur informeras det om genomförandet och resultaten av projektet? (max. 1 500 tecken)

På vilket sätt kan projektets resultat få till stånd bestående förändringar? (max. 1 500 tecken)

Finansiering

Projektkostnader, euro
Miljöministeriets finansieringsandel kan utgöra högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader.
Sökanden ska delta med egen finansiering i projektet. Den egna finansieringsandelen kan genomföras i
form av eget arbete, men då ska projektgenomföraren kunna rapportera att arbetstimmarna har använts för
försöket i fråga (t.ex. genom att föra bok över antalet arbetstimmar). Enligt 6 § i statsunderstödslagen
(688/2001) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd utgöra 100 procent av de
totalkostnaderna för projektet.
Skriv endast in siffror i kolumnerna för euro och procent.
Finansiär
Understöd som söks hos
miljöministeriet

€

Procentandel av de
stödberättigande
kostnaderna

Finansieringsläge

-

Eventuellt annat offentligt stöd
Huvudsökandens egen
finansiering
De andra parternas egen
finansiering
Eventuell övrig finansiering
Sammanlagt

-

Specifikation av kostnadsslag
Sökanden kan köpa en del av det arbete som ingår i projektet av utomstående. Sådana köp av tjänster är
bland annat projektplanering som skaffas på entreprenad och laboratorietjänster, där underleverantören
inte själv deltar i finansieringen. Om kostnaderna för entreprenaden till mer än 50 procent betalas med
finansiering från miljöministeriet, bör den som beviljas finansiering iaktta lagen om offentlig upphandling
och koncession (1397/2016) i samband med entreprenaden. På miljöministeriets begäran ska
stödmottagaren lämna en redovisning för genomförandet av upphandlingen och ett avtal för
underentreprenaden.
Projektet beviljas finansiering på basis av de faktiska utgifterna.
I fakturor som gäller understöd kan ingen mervärdesskatt läggas till det totala beloppet, eftersom statligt
understöd inte utgör försäljning som förutsätter motprestation. Ett belopp som inte förutsätter motprestation
utgör inte sådan försäljning som avses i 1 § i mervärdesskattelagen. När det gäller kostnader som
uppkommer för projektgenomföraren (till exempel genom köpta tjänster) är mervärdesskatten i regel en
stödberättigande kostnad om stödmottagaren inte har avdragsrätt i mervärdesbeskattningen och
mervärdesskattekostnaderna förblir slutliga kostnader för stödmottagaren. Mervärdesskatterna i fråga kan
alltså inkluderas i kostnadskalkylen för projektet men de ska inte specificeras i den faktura som skickas till
miljöministeriet på det sätt man gör i fråga om försäljning som förutsätter motprestation.
Specifikation av stödberättigande kostnader
Personalkostnad Köpta tjänster
Allmänna
er
omkostnader

Övriga kostnader

Sammanlagt

Vilket annat offentligt stöd får projektet och för vilket ändamål?
Med offentligt stöd avses understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och
andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat
offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd
som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte
stöd som ges via skattesystemet. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet inte
tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av det
projekt som utgör föremål för statsunderstödet.
Inbegriper projektet ekonomisk verksamhet som avser tillhandahållande av varor eller tjänster på
marknaden? Att projektet inbegriper allmän ekonomisk verksamhet utgör inte ett hinder för
finansieringen av projektet.
Nej
ja
Om miljöministeriet anser att understödet gäller ekonomisk verksamhet kan projektet inte få finansiering.

Försäkran om sökanden med hänvisning till 7 § i statsunderstödslagen
Har sökanden eller dennes företrädare genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för anlitande
av utländsk arbetskraft som inte har rätt att utföra arbete eller för utlänningsförseelse av
arbetsgivare?
Nej
ja
Har sökanden genom ett lagakraftvunnet beslut påförts en påföljdsavgift för att ha anställt
arbetstagare som vistas olagligt i landet under det år då statsunderstödet beviljas eller de två
föregående åren?
Nej
ja
Om sökanden svarar Ja krävs en redogörelse för straffen/påföljdsavgifterna i fråga.

Övrigt
Ytterligare uppgifter

Bilagor
Till ansökan ska bifogas en separat projektplan (max. 2 sidor). Till ansökan kan därtill fogas högst två
(2) bilagor som kompletterar ansökningsblanketten och projektplanen.
(kräver nedladdning)

Godkännande

I och med denna ansökan försäkrar jag att jag har firmateckningsrätt i organisationen och godkänner
ansökningsvillkoren.

