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MAKSATUSHAKEMUS Kalatalouden edistämismääräraha (mom. 30.40.51)

1. Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Puhelin

Pankkitili / IBAN

Y-tunnus

Onko saaja alv-velvollinen
Ei

Kotikunta

Osoite

Sähköposti

Tileistä vastaava (ellei yhteyshenkilö)

Tileistä vastaavan sähköpostiTileistä vastaavan puhelin

Kyllä

Avustuksensaaja

2. Hakemustiedot

        /           20 
  
Määrärahapäätöksen päiväys

Dnro

Hankkeen nimi

ELY-keskuksen hankkeeseen myöntämä kokonaisrahoitus (euro) Maksatushakemukseen sisältyvät kokonaiskulut (euro)

Josta ennakkoa (euro) Jää maksettavaa (ennakko kuitattu, euroa)

OHJE: saadun ennakon kattavat kustannukset kuluselvityksellä

Ei
Sisältyykö kustannuksiin alv?

Kyllä Kyllä
Onko kyseessä tuen viimeinen maksuerä?

Ei
3. Muu rahoitus (euro)
Muu julkinen rahoitus Muu yksityinen rahoitus Hankkeesta saadut tulot 

(esim. osallistumismaksut)

Avustuksensaajan omarahoitus Talkootyön ja luontaissuorituksen osuus omarahoituksesta 
(talkootyö 10 eur/h, konetyö 30 eur/h)

4. Hankkeen kulut (kustannukset eriteltyinä hankkeen kustannusarvion mukaan, euro)

Kulut yhteensä
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5. Hankkeen toteutus ja saavutetut tulokset (tiivis selvitys siitä, mitä hankkeessa tehtiin ja mitä tuloksia 
saatiin. Selvitys siitä, toteutuiko hanke hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti)

6. Allekirjoitus 
Vakuutan, että tuen ehtoja on noudatettu ja tuki on käytetty myöntöpäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Paikka ja päiväys

7. Liitteet
• Tositekohtainen kirjanpidon ote tai ote hankkeen kuluista, tai lasku- ja maksukuittijäljennökset 
• Selvitys talkootyöstä (lista tehdyistä töistä ja työtunnit) 
• Erillinen raportti toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista, tai muu selvitys, mikäli päätöksessä edellytetty
8. Lomakkeen palautusosoite
Sähköposti: kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi 
Uudenmaan maksatusalue, PL 1002, 00521 Helsinki (Uusimaa) 
Eteläinen maksatusalue, PL 3300, 45101 Kouvola (Häme, Kaakkois-Suomi) 
Läntinen maksatusalue, PL 1010, 20101 Turku (Varsinais-Suomi, Satakunta) 
Keskinen maksatusalue, PL 136, 33101 Tampere (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa) 
Itäinen maksatusalue, PL 1000, 80101 Joensuu (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) 
Pohjoinen maksatusalue, PL 200, 90101 Oulu (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)
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MAKSATUSHAKEMUS Kalatalouden edistämismääräraha (mom. 30.40.51)
1. Yhteystiedot
Onko saaja alv-velvollinen
2. Hakemustiedot
        /           20 
 
Määrärahapäätöksen päiväys
ELY-keskuksen hankkeeseen myöntämä kokonaisrahoitus (euro)
Maksatushakemukseen sisältyvät kokonaiskulut (euro)
Josta ennakkoa (euro)
Jää maksettavaa (ennakko kuitattu, euroa)
OHJE: saadun ennakon kattavat kustannukset kuluselvityksellä
Sisältyykö kustannuksiin alv?
Onko kyseessä tuen viimeinen maksuerä?
3. Muu rahoitus (euro)
Muu julkinen rahoitus
Muu yksityinen rahoitus
Hankkeesta saadut tulot
(esim. osallistumismaksut)
Avustuksensaajan omarahoitus
Talkootyön ja luontaissuorituksen osuus omarahoituksesta
(talkootyö 10 eur/h, konetyö 30 eur/h)
4. Hankkeen kulut (kustannukset eriteltyinä hankkeen kustannusarvion mukaan, euro)
Kulut yhteensä
5. Hankkeen toteutus ja saavutetut tulokset (tiivis selvitys siitä, mitä hankkeessa tehtiin ja mitä tuloksia saatiin. Selvitys siitä, toteutuiko hanke hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti)
6. Allekirjoitus
Vakuutan, että tuen ehtoja on noudatettu ja tuki on käytetty myöntöpäätöksessä määrättyyn tarkoitukseen.
Allekirjoitus
Nimenselvennys
7. Liitteet
•         Tositekohtainen kirjanpidon ote tai ote hankkeen kuluista, tai lasku- ja maksukuittijäljennökset
•         Selvitys talkootyöstä (lista tehdyistä töistä ja työtunnit)
•         Erillinen raportti toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista, tai muu selvitys, mikäli päätöksessä edellytetty
8. Lomakkeen palautusosoite
Sähköposti: kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi
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Itäinen maksatusalue, PL 1000, 80101 Joensuu (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
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