Blankett Å51
Landskapsregeringens anteckningar

EUROPEISKA UNIONEN

Blanketten emottagen, datum

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Europa investerar i landsbygdsområden

ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR ICKE PRODUKTIVA INVESTERINGAR
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.
Landskapsregeringens anteckningar
Ansökan registrerats av/datum

Registreringen granskas av/datum

Ansökan godkänd av/datum

1. UPPGIFTER OM PROJEKTET
1.1 Projektet som genomförs gäller
Anläggning av mångfunktionell våtmark

Återskapande av naturbetesmark

Upprättande av gärdesgårdar

Återskapande eller nyskapande av lövängar

1.2 Beslutsnummer:_____________________ Diarienummer:________________________
2. UPPGIFTER OM SÖKANDEN
Namn
Utdelningsadress

Lägenhetssignum
Postnummer och postanstalt

Bankförbindelse

Oförändrat

Telefonnummer

GSM

Kontaktperson (om sökanden inte är en fysisk person) och kontaktpersonens postadress

Bokförarens/bokföringsbyråns kontaktuppgifter

Var förvaras bokföringen (adressuppgifter)

3. UTBETALNING AV STÖD SÖKS ENLIGT FÖLJANDE
3.1 Ansökan gäller perioden ________/_______20______ - ______/______20_______
3.2 Ansökningsgång

betalningsrat: _____________

3.3 Har arbetet utförts i enlighet med stödbeslutet
Ja

Nej, en utredning om avvikelsen bifogas

slutbetalning (den sista betalningsraten)

4. REDOVISNING
A. VERIFIERADE KOSTNADER
Kostnaderna nedan ska verifieras med bifogade kopior av kvitton och/eller kontoutdrag.
Leverantör
Faktura- Fakturadatum
Vara
nummer

Stödberättigad utgift
(exkl. moms.)

TOTALT
B. EGET ARBETE
Till nedanstående tabell bifogas en timlista/arbetsjournal med antalet timmar specificerat för varje dag.
Antal
Timkostnad
Maskintyp
Stödberättigad
timmar
(se anvisning)
kostnad
Mansarbetstimmar
Maskinellt arbete
Maskinellt arbete
Maskinellt arbete
Maskinellt arbete
Maskinellt arbete
TOTALT
C. EGET MATERIAL
Ersättning utgår i enlighet med nivån för aktuellt marknadspris.
Vara
Mängd
Enhetspris

Stödberättigad kostnad

TOTALT
SUMMERING AV STÖDBERÄTTIGADE KOSTNADER (A +B +C)
Observera att sanktioner i form av avdrag kan inträffa om stödmottagaren vid ansökan om utbetalning redovisar
kostnader som inte är stödberättigande. Om skillnaden mellan stödbeloppet beräknat på redovisade kostnader i ansökan om
utbetalning och landskapsregeringens beräkning av stödbeloppet baserat på godkända stödberättigande kostnader är mer än
3 % skall ett belopp avdras lika med skillnaden mellan de båda beloppen. Om skillnaden är 3 % eller mindre mellan de
båda beloppen inträffar ingen sanktion. (Kommissionens förordning EG nr 1975/2006 artikel 31).
Om det konstateras att en stödmottagare medvetet lämnat in en felaktig deklaration skall insatsen i fråga uteslutas från
EJFLU-stöd, och eventuella belopp som redan betalats ut för insatsen krävas tillbaka. Stödmottagaren skall dessutom
uteslutas från stöd under samma åtgärd för EJFLU-året ifråga och för det följande EJFLU-året.
Vid tveksamheter om kostnadsredovisningen kontakta landskapsregeringen innan ansökan om utbetalning lämnas
in.
5. UNDERSKRIFT (alla delägares underskrifter eller fullmakter om sökanden är samfund, sammanslutning eller dödsbo)
Jag intygar härmed att den inlämnade redovisningen överensstämmer med verkligheten
Ort och tid
Underskrift

Bilagor: Fakturakopior_____________ st/dokumentation över att fakturorna är betalda__________ st
Arbetstimlista _____________st
Övrigt:_____________________________________________________________________

