Landskapsregeringens anteckningar om mottagandet/stämpel
Ankomstdatum
Projektets nummer
Mottagarens namn
ANSÖKAN OM STÖD av understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga
spridning av afrikansk svinpest. Lämnas till Ålands landskapsregering senast 30 maj 2019.
1. SÖKANDE
1.1 Sökande (samtliga)

1.2 FO-nummer / Personbeteckning

1.3 Lägenhetssignum/ Kundsignum

1.5.Näradress

1.6 Postnummer och postanstalt

1.7 Telefonnummer

1.8 E-postadress

1.4 Djurhållningsplatssignum

1.9 Kontonummer (IBAN) och bankens BIC-kod
1.10 Kontaktuppgifter till den person som ger ytterligare information om betalningsansökan och om bokföringen/anteckningarna (om annan än
sökanden)

2. GENOMFÖRANDET AV INVESTERINGEN
2.2 Har arbetet utförts i enlighet med landskapsregeringens direktiv för stängsel för bekämpning av svinpest
Nej. Utredning bifogas
Ja
2.3 Kommer den mervärdesskatt som betalats av sökanden att återfås i form av avdrag eller återbäring
Nej
Ja
2.4 Går utgifterna för åtgärden att hitta utan svårighet i bokföringen när landskapsregeringen förrättar inspektion
Nej. Utredning bifogas
Ja
2.5 Har annat offentligt stöd för uppsättning av stängslet erhållits
Nej
Ja. Utredning bifogas

2.6 Uppgifter om det uppsatta stängslet
Stängslet sattes upp i anslutning till ett befintligt stängsel
Ett befintligt stängsel utrustades med elstängsel
Det uppsatta stängslets längd

meter

Beskrivning av projektet

Bifoga kvitton över kostnader och uträkning av arbetstiden

2.7 Understöd som önskas bli utbetalt

euro

3. UNDERSKRIFT
Ort och datum

Sökandens/sökandenas underskrift och namnförtydligande

ATT OBSERVERA VID ANSÖKAN OM UTBETALNING
Utbetalning av understödet ska sökas efter att projektet har avslutats.
Understödet betalas som engångsbetalning, med längden på det uppsatta stängslet som grund. I understöd betalas
högst det belopp som redovisas, och dessutom beaktas ytan per djur och stängslets maximala längd.
Understödsmottagaren ska föra bok över de utgifter som åtgärden orsakat. Bokföringen ska ordnas så att bokföringen
för den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.
Landskapsregeringen förrättar ett inspektionsbesök. I de sistnämnda ingår bland annat att stängslet mäts och bokföringen granskas.
Bilagor
Kvitton över kostnader
Karta med stängslet utmärkt
Antal svin utdrag ur djurregistret

