Täyttöohje teemahankkeen maksuhakemukseen
Tässä on ideaa -teemahankkeen alahankkeita koskevat lomakkeen kohdat 1 – 4, 6, 12 (tarvittaessa) ja 13.

1. HAKIJA
1.1 Tukipäätöksen mukainen alahankkeen hakija
1.2 Hakijan y-tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero
1.3 Hakijan voimassa oleva käyntiosoite
1.4 Hakijan voimassa oleva postinumero ja –toimipaikka kohtaan 1.3 liittyen
1.5 Hakijan voimassa oleva postiosoite
1.6 Hakijan voimassa oleva postinumero ja –toimipaikka kohtaan 1.5 liittyen
1.7 Hakijan pankkitilin numero, jolle tuki halutaan maksettavaksi. Tilinumero ilmoitetaan IBAN-muodossa
(FIxx xxxx xxxx xxxx xx)
1.8 Pankin BIC-koodi
1.9 Hankkeen vastuuhenkilö ja vastuuhenkilön henkilötunnus
1.10 Hankkeen vastuuhenkilön yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
1.11 Maksuhakemuksesta lisätietoja antavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
1.12 Hakijan kirjanpidosta vastaava yritys tai organisaatio ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite

2. HANKKEEN TIEDOT
2.1 Hankkeen nimi
2.2 Hankenumero (kaikilla 61177)

3. HANKKEEN TOTEUTTAMINEN
3.1 Kuvaus hankkeen toteutuksesta suhteessa hankkeen tukipäätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan. Jos
hankkeen toteutus poikkeaa hyväksytystä suunnitelmasta, eroavaisuudet selvitetään yksilöidysti.
3.2 Hakija ilmoittaa tuen myöntämisen jälkeen hakijan toiminnassa, taloudellisissa tai muissa hankkeen toteutukseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista. Tarvittaessa muutokset voidaan selvittää
erillisellä liitteellä. Hankkeen keskeydyttyä, ilmoitetaan keskeytymisen syy.

4. HANKKEEN KUSTANNUKSIIN LIITTYVÄ ARVONLISÄVERO
Hakija merkitsee maksuhakemuslomakkeeseen, haetaanko hankkeen kustannukset maksuun ilman arvonlisäveroa vai haetaanko kustannukset maksuun sisältäen arvonlisäveron.

Hakija ei voi sisällyttää maksuhakemuksessa esitettäviin kustannuksiin arvonlisäveroa, jos hakija saa kustannuksiin liittyvän arvonlisäveron vähennyksenä tai palautuksena tai hakijan arvonlisäveromenoja
korvataan hakijan toimintaansa saamissa valtion myöntämissä rahoitusosuuksissa.

6. TEEMAHANKKEEN KEHITTÄMISTÄ SISÄLTÄVÄT TOIMENPITEET (TODELLISET KUSTANNUKSET)
Tiedot ilmoitetaan ainoastaan silloin, kun teemahanke sisältää kehittämistä sisältäviä toimenpiteitä ja
tukipäätöksessä hankkeen kustannusmalliksi on hyväksytty todelliset kustannukset.
Ilmoitetaan kohdassa 6.1. ilmoitettavalla ajanjaksolla syntyneet, ennen tuen maksun hakemista maksetut,
tukikelpoiset teemahankkeen kehittämistä sisältävien toimenpiteiden kustannukset, ELY- keskukselta maksuun haettava kehittämistä sisältäviin toimenpiteisiin kohdentuva avustus sekä hankkeen kehittämistä
sisältäviin toimenpiteisiin kohdentuva, toteutunut muu rahoitus.
6.1 Hakija merkitsee päivämäärät, joiden välistä ajanjaksoa maksuhakemus koskee.
6.2. Hakija merkitsee hakemuksen koskevan loppumaksua, koska Tässä on ideaa -teemahankkeessa maksua
voi hakea vain kerran, hankkeen toimenpiteiden toteutumisen jälkeen.
Kohdissa 6.3–6.12 hakija ilmoittaa maksuun haettavat toteutuneet kustannukset.

Toteutuneet kustannukset ilmoitetaan seuraavasti:
6.3 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet palkkakustannukset (palkat ja lakisääteiset sivukulut), pois
lukien luontaisetuna suoritettavat kustannukset. Tuntikirjanpito on tehtävä Maaseutuviraston
vahvistamalla lomakkeella numero 3321L tai vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla.
6.4 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet palkkiot ja lakisääteiset sivukulut, pois lukien luontaisetuna
suoritettavat kustannukset.
6.5 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet vuokrat.
6.6 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet ostopalvelut.
6.7 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet matkakulut. Matkalasku tehdään Maaseutuviraston
vahvistamalla lomakkeella numero 3320L tai vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla.
6.8 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet muut kulut.
6.9 Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä.
6.10 Kokonaiskustannukset. Tulee olla sama kuin Kokonaisrahoitus (6.21).
6.11 Kehittämistä sisältävistä toimenpiteistä saadut tulot.
6.12 Kustannukset netto. Kokonaiskustannukset (6.10) vähennettynä hankkeen kehittämistä sisältävistä
toimenpiteistä saaduilla tuloilla (kohta 6.11).

Kohdissa 6.13–6.21 ilmoitetaan maksuun haettava avustus ja toteutunut muu rahoitus seuraavasti:
6.13 ELY- keskukselta maksuun haettava avustus (EU:n ja valtion osuus yhteensä, 80 % koko tuen
määrästä).

6.14 Kuntaraha toimintaryhmältä (eli Leader-ryhmältä), 20 % koko tuen määrästä 6.15 Kunnan suora
rahoitus hankkeeseen.
6.16 Hankkeeseen saatu muu julkinen tuki yhteensä, muu kuin edellä ilmoitetut.
6.17 Toteutunut yksityinen rahoitus, rahallinen osuus yhteensä. Luonnollisen henkilön tai yksityisoikeudellisen yhteisön rahoitus.
6.18 Toteutunut yksityinen rahoitus, vastikkeeton työ yhteensä. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ
eritellään Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 3322L tai vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla.
6.19 Rahoitus yhteensä. Tulee olla sama kuin Kustannukset netto (6.12)
6.20 Tulot, joita kehittämistä sisältävistä toimenpiteistä on saatu. Tulot lisätään.
6.21 Kokonaisrahoitus. Tulee olla sama kuin Kokonaiskustannukset (6.10).

12. LISÄTIETOJA
12.1 Hakemusta koskevat lisätiedot (tarvittaessa). Lisätiedot yksilöidään.

13. ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS
Jos hakija on saanut hankkeeseen samanaikaisesti muuta julkista tukea, saadusta tuesta ilmoitetaan tuen
myöntäjä (rahoittaja), tukimuoto, tuen määrä ja tuen maksupäivä.
Hakemuksen allekirjoittaa hakija tai muu sellainen henkilö, jolle on annettu virallinen nimenkirjoitusoikeus,
Jos nimenkirjoitusoikeudessa on tapahtunut muutoksia tukipäätöksen jälkeen, on mukaan liitettävä
asiakirjat, joista muutos ilmenee.
Allekirjoituksella allekirjoittaja vakuuttaa, että on tutustunut tukipäätöksen ehtoihin ja on tietoinen siitä,
että tukikelvottomien kustannusten sisällyttäminen maksuhakemukseen saattaa aiheuttaa vähennystä
tukikelpoisten kustannusten perusteella maksettavan tuen määrästä. Lisäksi allekirjoittaja vakuuttaa, että
maksuhakemuksessa annetut tiedot ovat oikeita.
Kirjallisen maksuhakemuksen allekirjoituksen/allekirjoitusten ja nimenselvennyksen/nimenselvennysten yhteyteen merkitään paikka ja aika sekä allekirjoittajan henkilötunnus.

