Blankett Å50
Landskapsregeringens anteckningar

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Europa investerar i landsbygdsområden

Blanketten emottagen, datum

ANSÖKAN OM STÖD FÖR ICKE PRODUKTIVA INVESTERINGAR
Ansökningsperioder: 1.1.-31.3, 1.4.-30.6., 1.7.-30.9., 1.10.-31.12.
Landskapsregeringens mottagningsanteckning avgör vilken period en ansökningshandling tillhör. Om den
inlämnade ansökningshandlingen är bristfällig avgörs ansökningsperioden av landskapsregeringens
mottagningsanteckning på den sista kompletteringen.
Landskapsregeringens anteckningar
Ansökan registrerats av/datum

Registreringen granskats av/datum

Ansökan godkänd av/datum

1. UPPGIFTER OM PROJEKTET
Projektet gäller
Anläggning av mångfunktionell våtmark

Återskapande av naturbetesmark

Upprättande av gärdesgårdar

Återskapande eller nyskapande av lövängar

2. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Sökandens namn

Sökandens personbeteckning

FO-nummer

Lägenhetssignum

Sökandens bankförbindelse

Sökandens utdelningsadress

Postnummer och postanstalt

Kontaktperson (om sökanden inte är en fysisk person)

Telefonnummer

Kontaktpersonens postadress

Postnummer och postanstalt

Bokförarens/bokföringsbyråns kontaktuppgifter

Var förvaras bokföringen (adressuppgifter)

GSM

3. ALLMÄNNA UPPGIFTER OM PROJEKTET
Projektet ska beskrivas närmare i en plan (se stödvillkoren). Planen ska bifogas till ansökan.
3.1 Tidpunkten för genomförande av projektet ______________________ - ______________________
3.2 Projektets totala areal: _________________hektar. Specificera arealen i punkt 3

4. SPECIFICERING AV AREALEN
Basskiftets namn
Basskiftets signum

Areal, ha 1)

Åkermark (Å)
övrig mark (Ö)

Egen (E)/arrendemark (A)
(uppge arrendegivare)

1) uppge den areal som ingår i projektet
5. TOTALA KOSTNADER OCH INKOMSTBORTFALL SOM FÖRANLEDS AV PROJEKTET
Ett kostnadsförslag för projektet jämte kostnadsspecificering ska bifogas till ansökan
Kostnadsförslaget uppgörs exklusive mervärdesskatt.
Euro/projekt

Myndighetens
anteckningar

Utarbetande av plan
Mansarbetstimmar totalt ___________________timmar
Traktorarbete inklusive förare totalt_____________ timmar
Kostnader för maskiner och redskap
Kostnader för traktorgrävare/grävmaskin
Anskaffning av material och förnödenheter
Kostnader för eget material
Övriga kostnader

Inkomstbortfall (gäller endast våtmarker)
Kostnadsförslag sammanlagt
Ekonomisk nytta som fås av områdets användning
Finansieringsplan
- finansiering som kan sökas via landskapsregeringen:_______________________ euro
- annan offentlig finansiering:____________________________ euro
- privat finansiering:___________________________________ euro
6. UNDERSKRIFT
Ta del av stödvillkoren innan Ni undertecknar ansökan
Ort och tid

Underskrift (alla delägares underskrifter eller fullmakter om sökanden
är samfund, sammanslutning eller dödsbo)

Observera att EG-rättsakterna förutsätter att de som fått stöd ur Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) samt uppgifter om deras stöd offentliggörs varje år (i ett datanät/på internet eller
via en särskild söktjänst). I söktjänsten publiceras bara uppgifter som gäller juridiska personer, inte uppgifter
som gäller fysiska personer.

Bilagor:

Plan

Karta

Arrendekontrakt

_______________________

