TEEMAHANKKEEN INVESTOINTITOIMENPITEEN SUUNNITELMA JA HAKEMUS
Lomake
Potkua
pienhankinnoilla teemahankkeeseen

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma 2014-2020
1. TOIMENPITEEN TOTEUTTAJA
1.1 Nimi

1.2 Y-tunnus
1.3 Kotikunta

1.4 Postiosoite

1.5 Postinumero ja -toimipaikka

1.6 Yhteyshenkilön nimi
1.7 Yhteyshenkilön puhelinnumero

1.8 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

1.9 Kuvaus hakijan toiminnasta, resursseista ja osaamisesta toimenpiteen toteuttamiseen sekä jäsenmäärä

1.10 Onko hakija hakenut Leader-rahoitusta vuoden 2006 jälkeen?

Kyllä

Ei

2. TOIMENPIDE
2.1 Toimenpiteen nimi
2.2 Toimenpiteen toteutuksen aikataulu

2.3 Toimenpiteen kuvaus (tarve, tavoite, mitä tehdään ja miksi)

2.4 Mikä on toimenpiteen pääasiallinen kohderyhmä?

2.5 Toimenpiteestä hyöytyvän maaseutuasukkaiden henkilömäärä ja perustelu siitä, miten määrä on laskettu

2.6 Teemahankkeen kriteerien toteutuminen
Mitä uusia toimintoja tai uutta toimintaa toimenpiteellä saadaan aikaan?
Miten toimenpide lisää yhteistyötä?
Miten toimenpide edistää nykyaikaisten palvelujen käyttöä?
Miten toimenpide lisää tai vahvistaa osaamista?
Vastaus:

2.7 Toimenpide toteuttaa Elävä Kainuu Leader ry:n ohjelmakauden 2014 - 2020 Kaveria ei jätetä -kehittämisstrategiaa
Vihreää voimaa
Sinisiä ajatuksia

Linkki strategiaan:

Käsikykässä

https://kainuuleader.fi/toiminta-strategia

2.8. Minkälaisia riskejä on toimenpiteessä ja miten niihin varaudutaan?

2.9. Mihin hankeessa toteuttettavat investoinnit sijoitetaan tai missä niitä säilytetään?

2.10. Miten toimeenpiteessä syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?

2.11. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan?

2.12. Miten toimenpiteestä tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen?

3. TOIMENPITEEN KUSTANNUKSIIN LIITTYVÄ ARVONLISÄVERO JA KUSTANNUSTEN KOHTUULLISUUS

Toimenpiteen kustannukset esitetään hyväksyttäväksi sisältäen arvonlisäveron
Jos toimenpiteen toteuttaja on alv-velvollinen osasta toiminnastaan, mutta toimenpiteen toiminta ei ole alv-velvollista, eikä toteuttaja
ole oikeutettu arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen, tulee suunnitelmaan liittää verohallinnon ohjaus arvonlisäveron
käsittelystä toimenpiteessä.
Jos toimenpiteen toteuttaja ei ole toiminnastaan alv-velvollinen, tulee lomakkeeseen kirjoittaa selvitys toimenpiteen toteuttajan
toiminnan luonteesta ja perustelu arvonlisäveron hyväksyttävyydestä toimenpiteessä
Perustelut:
Toimenpiteen kustannukset esitään ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei jää toteuttajan lopulliseksi kustannukseksi.
Toimenpiteen toteuttaja saa toimenpiteen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot vähennyksinä takaisin (Arvonlisäverolaki
[1501/1993] 10 luku)
Toimenpiteen toteuttaja saa toimenpiteen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot palautuksena takaisin (Arvonlisäverolaki [1501/1993]
12 luku)
Toimenpiteen toteuttaja kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot korvataan toteuttajan toimintaansa saamissa valtion myöntämissä
rahoitusosuuksissa
3.1 Miten toimenpiteessä aiotaan varmistaa kustannusten kohtuullisuus yli 2500 € suuruisista hankinnoista (hintatason kohtuullisuuden
perusteena voi käyttää esim. tarjouksia tai hintatason selvittämistä)?

4. KUSTANNUSARVIO
euroa
Koneet, laitteet ja välineet
Pienrakennelmat
- joihin liittyvä talkootyö
Aineettomat investoinnit
Kustannusarvio yhteensä

5. RAHOITUSSUUNNITELMA
euroa
A. Haettava avustus
B. Yksityinen rahoitus
─ Yksityinen rahoitus, rahallinen osuus
─ Yksityinen rahoitus, vastikkeeton työ
Kokonaisrahoitus

6. TOIMENPITEEN TOTEUTTAJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS

Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevia Euroopan unionin ja kansallista
lainsäädäntöä sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
Toimenpiteen toteuttaja on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu
toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset.
Toimenpiteen toteuttaja suostuu, että maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto ja niiden valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän
hakemuksen ratkaisemista, tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan
valvontaa tuen saajan luona siten kuin maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetussa laissa (28/2014) tai sen nojalla säädetään.
Rahoituspäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja julkisilta
rahoittajilta (esim. Finnvera). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten
estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin sekä rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiakseen
toimenpiteen toteuttajaan ja tähän toimenpiteeseen liittyviä tietoja.
Toimenpiteen toteuttaja suostuu siihen, että hakemuksessa erikseen julkisiksi merkityt asiat voidaan julkistaa. Hakija vakuuttaa tässä
hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu toimittamaan seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot.
Paikka ja aika

Allekirjoitukset ja nimenselvennökset (allekirjoitusoikeuden omaava henkilö)

7. LIITTEET
Kaikki hakemukset
Ote yhdistysrekisteristä
Yhdistyksen säännöt
Tulos- ja taselaskelma edelliseltä tilikaudelta
Toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta
Saldotodistus tai tiliote edelliseltä kuukaudelta
Investoinisuunnitelma hintatietoineen
Tarvittaessa
Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (jos hanke sisältää talkoota): Lomake 3306F
Hintasoselvitys, mikäli hankinnan kustannus on yli 2500 euroa, (kirjalliset tai suullisesti saadut tarjoukset/hintatiedot kolmelta
Selvitys kunnan rakennusvalvonnasta investoinnin luvitustarpeesta. Tarvittaessa vuokrasopimus ja maanomistajan lupa
pienrakenteen sijoittamisesta. Tarvittaessa piirrustukset, mitat ja materiaalitiedot pienrakenteesta/rakennelmasta.

