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Inlämnas till Ålands landskapsregering för små projekt före ansökan till CB 
sänds in enligt ÅLR:s tidtabell och för reguljära projekt efter att 
Styrkommittén godkänt projektet i Steg 1. 
PB 1060, 22111 MARIEHAMN eller via e-post till registrator@regeringen.ax  
 

 
Sökande 
      

Projektansvarig 
      

Telefon/fax 
      

Mobiltelefon 
      

Adress 
      

Postnummer och postadress 
      

IBAN 
      

BIC 
      

FO-nummer 
      

E-post 
      

 
 
 

Projekt för vilket medfinansiering söks:  
 
Central Baltic-nummer och förkortning: 
      

Projektnamn: 
      

Lead Partner: 
      

Projektpartner på Åland: 
      

Projektperiod: 
      

Projektets totala budget: 
      

Budget för den åländska projektpartnern: 
      

Nationell medfinansiering som söks (25 %): 
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Lista på projektpartners 
     
      
 

 
 
Kort projektbeskrivning av de åländska aktiviteterna/åtgärderna 
     
      
 

 
BILAGA: Bifoga specificerad budget för den åländska delen i PDF 
 
 
 ..............................................................................................................  
Ort    Datum  
     
   
 ..............................................................................................................  
Projektansvarigas underskrift  Namnförtydligande  
(med namnteckningsrätt) 
 
 
 ..............................................................................................................  
Organisation  

 
 

SKEDE II: ANHÅLLAN OM SLUTLIGT BESLUT OM MEDFINANSIERING (DENNA 
ANHÅLLAN II GÖRS FÖRST EFTER ATT FÖLJANDE ÄR UPPFYLLT): 

� En fritt formulerad ansökan om slutgiltigt beslut om nationell medfinansiering 

inlämnas till landskapsregeringen efter slutligt beslut om finansiering av 

styrkommittén i Central Baltic samt efter att projektets Lead Partner undertecknat 

Subsidy Contract gällande projektet med förvaltande myndighet, Egentliga Finlands 

förbund.  

Slutligt belopp om medfinansiering som söks från landskapsregeringen ska framgå av 

denna ansökan. Kopia på undertecknat Subsidy Contract bifogas. Vid behov kan en 

ansökan om förskott samtidigt inlämnas till landskapsregeringen. 

 

� Projektet redovisas halvårsvis i eMS (Central Baltics projektregister) enligt Central 
Baltic-programmets instruktioner samt till landskapsregeringen på en digital 

redovisningsblankett efter FLC:s (First Level Controllers) slutliga godkännande av 

respektive redovisning. 

Landskapsregeringens digitala redovisningsblankett för detta ändamål finns här: 

http://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/finansiering/interreg-programmet-

central-baltic-2014-2020 

 
 


