Social- och miljöavdelningen
Miljöbyrån
Pb 1060
22111 Mariehamn

Ansökan om finansieringsstöd för investeringar/åtgärder som
främjar avfallshantering, avloppsvattenbehandling eller
vattenförsörjning
Ansökan gäller

Understöd
Räntestöd för lån (endast för vatten- och avloppsåtgärder)

Uppgifter om sökanden
Person eller organisation
Kontaktperson
Adress:
Tel:
e-post
FO nummer/personsignum
Bank och kontonummer
Åtgärd
Kort sammanfattning av åtgärden

Projektbeskrivning och annan tilläggsinformation ska lämnas i bilaga (se nästa sida).
Har sökanden erhållit stöd från annan offentlig finansiering under de senaste tre åren?
Ja
Nej
(Gäller ej kommuner)
Om ja, varifrån
Om ja, för vad
Kostnad
Totalkostnad (exklusive moms)

euro

En kostnadskalkyl, inklusive kostnader för projektets olika moment redovisas närmare
i bilagan med projektplan (se nästa sida).

Tidplan
Beräknad tidpunkt när investeringen (dd.mm.åå)
Påbörjas

Avslutas

Bilagor som ska lämnas in tillsammans med ansökan:
 Projektplan med syfte och mål, tidplan, beskrivning av åtgärdens olika
moment och en kostnadskalkyl som visar kostnaderna för de olika momenten i
projektet.
 Eventuell övrig dokumentation, utredningar eller beslut gällande t.ex. bygglov
och miljögranskning. Vid investeringar/åtgärder för privata sammanslutningar
ska avtal samt skötselplan bifogas till ansökan.
 Eventuella kartor, ritningar eller annat material som stöder åtgärden.

Villkor i korthet
Ansökan om stöd skall vara registrerad hos Ålands landskapsregering innan
investeringen eller projektet påbörjas, d.v.s. stöd beviljas inte retoraktivt för åtgärder
som vidtagits innan ansökan registrerades.
Investeringen/åtgärden bör genomföras inom utsatt tid. Då ändringar i projektplanen
görs under arbetets gång ska dessa godkännas av landskapsregeringen. Vid behov av
förlängning av projekttiden ska en anhållan med motivering lämnas in i god tid före
redovisningstidens utgång.
Kontroll av investeringen/åtgärden kan genomföras genom stickprov både under
arbetets gång och då arbetet är färdigt. Resultat från provdrift av en anläggning kan i
vissa fall begäras.
Stödet beräknas på kostnaderna exklusive moms då stödmottagaren kan göra
momsavdrag på åtgärden.
Mer information finns i "Villkor för beviljande av stöd för avfallshantering, vattenoch avloppsåtgärder" på miljöbyråns websida.

Ort och datum

_________________________________________
Sökandens underskrift

Kontakta gärna miljöbyrån vid behov av mer information!
http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/
Mona Kårebring-Olsson, monako[at]regeringen.ax , 25 457 (avfall)
Ann-Sofi Wikingson, AnnSofiW[at]regeringen.ax , 25 454 (avlopp och vatten)

