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1. UPPGIFTER OM PROJEKTET SOM GODKÄNTS TILL STRUKTURFONDSPROGRAMMET

1.1 Ansökan
 
Ansökan har mottagits av finansiären 17.06.2014.

1.2 Projektinformation

1.3 Interimistiska åtgärder 

Sökanden anhåller med en ändringsansökan om tilläggsfinansiering för projektet så att EU-andelen ökar med

4.200 euro, kommunala andelen med 800 euro och den privata finansieringen ökar med 1.000 euro.

Samtidigt sökes om tilläggstid för projektets förverkligande om tre månader, dvs. fram till 30.9.2014.

NTM-centralen godkänner ansökan. Ändringsansökan anses vara ändamålsenlig med beaktande av

färdigställande av projektet.

1.4 Godkännande av projektet
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har 30.05.2013 genom sitt beslut godkänt
delfinansiering för det ovan specificerade projektet från Europeiska regionala utvecklingsfonden under
programperioden 2007 - 2013. Den bifogade projektplanen baserar sig på projektansökan som godkänts i
EURA 2007-systemet och utgör liksom de övriga bilagorna en del av detta beslut.

1.5 Reservering av finansiering för projektet
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland fastställer de totala kostnaderna som inkluderas i
projektbokföringen till högst 33 000,00 euro (punkt 13. i projektplanen nettokostnaderna totalt).
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland är beredd att bevilja projektet finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden och staten enligt den godkända projektplanen till ett sammanlagt
belopp om 70,0 % av de godkända stödberättigande totala kostnaderna för projektet, dock högst 23 100,00
euro förutsatt att en tillräcklig bevillningsfullmakt för detta ändamål har beviljats i statsbudgeten och att de
övriga finansiella posterna i bokföringen realiseras enligt den godkända projektplanen senast 30.09.2014.

2. BEVILJANDE AV FINANSIERING
 
Genom detta beslut beviljar Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland projektet
Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden (UPI) för år 2014 ERUF- och statsfinansiering totalt
70,0 % av de godkända totala kostnaderna för projektet, dock högst 4 200,00 euro från momentet
325064011.
 

Projektets namn Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden (UPI)
Projektkod A32469 Koder
Program Västra Finland
Insatsområde 3 : Förbättra den regionala tillgängligheten och miljön
Typ av projekt Utvecklingsprojekt
Startdatum 17.05.2013 Slutdatum 30.09.2014

Behandlad i landskapets samarbetsgrupp:ý Nej     ¨ Ja
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Vad gäller de kommande åren fattar den finansierande myndigheten årligen beslut om beviljande av
finansiering utan separat ansökan förutsatt att projektet framskrider enligt projektplanen och villkoren och att
den finansierande myndigheten har den erforderliga bevillningsfullmakten. Inklusive detta beslut har
projektet beviljats finansiering till ett belopp om totalt 23 100,00 euro.
 
Om projektet efter detta beslut fortfarande har reserverad finansiering som inte beviljats (punkt 1.5 i
beslutet), fattar den finansierande myndigheten utan separat ansökan årligen beslut om beviljande av
finansiering för de kommande åren, förutsatt att projektet framskrider enligt projektplanen och villkoren och
att den finansierande myndigheten har den erforderliga bevillningsfullmakten.
 
Mervärdesskatten blir en slutlig kostnad för sökanden. Moms ingår i kostnaderna.
 
Finansiering beviljas för följande ändamål enligt projektplanen:
 

 
Finansieringen betalas enligt den på basis av betalningsansökan godkända kostnadsbedömningen för
realiserade och verifierbara stödberättigade och ersättningsgilla kostnader för projektet i den mån som de
överstiger de till projektet omedelbart hänförda eller därmed anslutna intäkterna. Om finansieringsbeslutet
inte hänför sig till hela den tidsperiod som är förenlig med den fastställda kostnadsbedömningen, ska
indelningen i kostnadsslag i regel iakttas i proportion till de procentandelar som presenteras i tabellen.

Godkänd kostnadstabell

Kostnader som redovisas i verkställarens
projektbokföring

2013 - 2014
sammanlagt

Procent av
netto-

utgifter
1. Personalkostnader 15 710 47,6 %
2. Köpta tjänster 12 464 37,8 %
3. Resekostnader 1 713 5,2 %
4. Anskaffning av maskiner och utrustning 263 0,8 %
5. Byggnader och markområden 0 0,0 %
6. Hyreskostnader 0 0,0 %
7. Kontorskostnader 721 2,2 %
8. Övriga kostnader 529 1,6 %
9. Prestationer in natura 1 600 4,8 %
10. Indirekta kostnader 0 0,0 %
Kostnader sammanlagt 33 000 100,0 %
11. ./. Projektets intäkter 0 0,0 %
Nettokostnader sammanlagt 33 000 100,0 %

Godkänd finansieringstabell

Finansiella poster som redovisas i verkställarens
projektbokföring

2013 - 2014
sammanlagt

Procent

- ERUF och staten 23 100 70,0 %
- kommunfinansiering 8 300 25,2 %
- övrig offentlig finansiering 0 0,0 %
- privat 1 600 4,8 %
Sammanlagt 33 000 100,0 %
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Av den självfinansierade delen består 16 % av prestationer in natura.

3. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE, FINANSIERING OCH UTBETALNING
 
Stödmottagaren ska iaktta de villkor för genomförande och finansiering av projektet samt betalning av stöd
som ingår i beslutet om beviljande av finansiering av 30.05.2013. Om de givna villkoren har ändrats upptas
ändringarna i punkt 4 i detta beslut.

4. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN 

Enligt överenskommelse med sökanden kan en del av självfinansieringen (naturaprestationer 1.600 euro) vid

behov ersättas med pengar.

Naturaprestationerna är 16 % av den totala egna finansieringsandelen (kommunal samt sökandens egen

självfinansiering).

5. ÖVERKLAGANDE

Detta beslut kan överklagas i enlighet med bifogade anvisningar.

Ställföreträdare för
finansieringsenhetens chef
Finansieringschef

Jaakko Ryymin

Utvecklingssakkunnig Hans Rönnholm

FÖR
KÄNNEDOM

Utbetalnings- och granskningsenheten.

BILAGOR Ansökan om rättelseyrkande
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