Diarienr (Ifylles av myndigheterna)

Europeiska socialfonden
En investering för framtiden

Projektansökan ESF
Kompetens och delaktighet
(Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Del A
A1

Uppgifter om sökande (företag eller organisation som administrerar projektet)

Sökande/projektägare
Adress

Postnummer och postadress

E-post

Telefon

Bankförbindelse

Kontonummer

FO-nummer

Projektansvarig (namn och ställning inom organisationen)

Kontaktperson inom företaget/organisationen

Extern bokförare eller revisor (kontaktperson samt telefon)

Ar företaget/organisationen momsregistrerat?

Antal anställda
företaget/organisationen
(hela koncernen)

Heltid

Deltid

Kvinnor
Män
Totalt

Branschtillhörighet

Jordbruk, jakt
och skogsbruk
Fiske
Livsmedels- och
dryckesvaruframställning
Framställning
av textilier och
textilprodukter
Tillverkning av
transportmedel
Ospecificerad
tillverkningsindustri

Utvinning av
energimineral
El-, gas-, ångoch hetvattenförsörjning
Vattenförsörjning
Post- och telekommunikation
Transport
Byggverksamhet
Parti- och
detaljhandel
Hotell- och
restaurangverksamhet
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Finansiell
verksamhet
Fastighets- och
uthyrningsverksamhet, företagstjänster
Offentlig förvaltning
Utbildning
Hälso- och sjukvård
Sociala tjänster,
andra samhälleliga
och personliga
tjänster
Miljörelaterade
verksamheter
Annan ospecificerad
verksamhet

1

Uppgifter om sökande, forts.

Beskrivning av företagets/organisationens verksamhet

Beskrivning av företagets/organisationens produkter, varor eller tjänster samt
eventuella konkurrenter

A2

Uppgifter om projektet

Namn på projektet
Inriktning inom programmet
Kommun som projektet verkställs inom
Datum för inledning

Datum för avslut

Samarbetspartner (se anvisningar)

KOMPETENS OCH DELAKTIGHET

En investering för framtiden

2

A3

Projektbeskrivning, sammandrag

(utförlig projektbeskrivning bifogas)

Målsättning, målgrupp och syfte med projektet (se anvisningar för beskrivningen)

Strategier och metoder (hur skall målen nås?)

Projektaktiviteter fördelade över tid
Aktivitet

A4

Tidsperiod

Har projektet erhållit/sökt om annat offentligt stöd

Ja

Nej

Om ja, vilken typ av stöd:
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A5

Har företaget/organisationen erhållit stödfinansiering under de senaste tre åren
för något annat projekt?
Ja
Nej

Om ja, uppge namn samt tidsperiod för projektet:

A6

Finansieringsupplägg

Alla kostnader redovisas exklusive moms under förutsättningar att sökande är momsredovisningsskyldig för projektet

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

Summa

ESF finansiering

Annan
finansiering

Egen personal

Köpta tjänster

Administrativa
kostnader

Lokalkostnader

Varor, material
och vissa
köpta tjänster

Resekostnader

Övriga
kostnader

Lönekostnader
för projektdeltagarna

Totalt

Intäkter

Observera!

Samtliga kostnader som angivits i den totala budgeten måste finnas specificerade och förklaras.
Uppge (summa) i näst sista kolumnen om det söks Esf - finansiering för hela kostnadsslaget
och i sista kolumnen om delar av eller hela kostnadsslaget har annan finansiering. (Se anvisningar
för kostnadsspecifikation för år 1 i del C)
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A7

Finansieringsupplägg (exkl. moms)

20..

20..

20..

20..

20..

20..

20..

Totalt

ESF finansiering

Annan offentlig
finansiering

Privat
finansiering

Övrig
finansiering

Total
finansiering

A8

Ordnande av finansiering

Finns det bindande avtal eller avsiktsförklaringar som gäller den medfinansiering genom
annan offentlig finansiering eller privat finansiering som presenteras i finansieringsplanen?

A9

Information om programmet

På vilket sätt har ni informerats om programmet och dess möjligheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Via broschyrer
Via media
Besök från Ålands landskapsregering
Vid allmänna informationstillfällen
På eget initiativ
Annat, vilket? _______________________

OBS!
•

•

En komplett ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv
Kostnader som uppkommit före projektansökan inkommit till landskapsregeringen
är inte godtagbara
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Härmed bekräftas att sökanden:
•

har försäkrat sig om att de personer som nämns i ansökan samtycker att de uppgifter som
förekommer i ansökan registreras i informationssystem för uppföljning av ESF-programmet.

•

försäkrar att uppgifterna i ansökan är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna villkor och
bestämmelser som gäller medfinansiering från EU:s strukturfonder samt följa gällande lagar och
principer angående landskapsregeringens medfinansiering.

•

förbinder sig att föra särskild bokföring över projektet där projektet kostnader tydligt framgår i
företaget/organisationens bokföring och ger Ålands landskapsregering samt EU-kommissionen rätt att
kontrollera och följa upp verksamheten och ekonomin i projektet.

•

förbinder sig att följa de åtaganden man har som projektanordnare avseende ekonomisk redovisning,
bl.a. krav på projektredovisning, bevarande av samtliga verifikationer till och med det datum som
Ålands landskapsregering ger, uppföljning, kontroll och utvärdering samt synliggörande av EU:s
medfinansiering.

•

att projektansvarig och undertecknad person har fullmakt att företräda projektet.

Ort

Datum

/

20

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Följande dokument måste bifogas
•

Projektplan avseende hela projektperioden med mål, målgrupp, syfte och strategi

•

Dokumenterat underlag som styrker kostnadsbudget

•

Handels- eller föreningsregisterutdrag

•

Verksamhetsberättelse för det senaste året

Postadress
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN, Åland

Telefon
(018) 25000

Telefax
(018) 19188

E-post
registrator@regeringen.ax
URL www.regeringen.ax

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte enskild tjänsteman
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