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Uppgifter om sökanden

Är sökanden momspliktig?

Projektbeskrivning 

Postadress Telefon E-post

PB 1060 (018)25000 registrator@regeringen.ax

AX-22111 www.regeringen.ax

Tjänstebrev bör ställas till Ålands landskapsregering, inte till enskild tjänsteman

Huvudsaklig bransch (-er) inom vilken deltagande företag är verksamma inom,  se länken ovan! Uppge 

uppskattat antal företag och inom vilken bransch.

Har sökanden rätt att dra av momsen för projektets omkostnader?

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus_sv.html

FO-nummer

Bank Kontonummer

Sökanden

Projektansvarig (namn och position inom företaget/organisationen)

Postnummer och postadress

E-post

Telefon/fax Mobiltelefon

Adress

Kommun(-er) där projektet genomförs:

Datum för avslutning

Projektnamn

Datum för inledning

Ja Nej

Ja Nej
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Projektbeskrivning (för ytterligare information se bifogade anvisningar.) Om det finns behov av mer utrymme 

använd länken i anslutning till svarsutrymmet.

a) Bakgrund och behov:

b) Målsättning - Vad vill man konkret uppnå med projektet? :

c) Syfte - Vad är avsikten med målsättningen?:

f) Projektorganisation samt dess uppgifter:

d) Målgrupp - För vem vill man starta ett projekt?:

e) Beskrivning av projektaktiviteter (dessa skall även anges under punkten tidsplan):

g) Samarbetspartners (ekonomiska m.fl.):
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Förväntat resultat

Antal små och medelstora företag som förväntas få annat stöd än ekonomiskt stöd, tex kunskapsstöd 

och rådgivning för att bekämpa eller motverka effekterna av COVID-19?

Antal företag: 

Antal nya företag som får stöd: Antal företag:

Syftar projektet till att stöda företag för att introducera nya produkter?

Om ja: Antal företag (nya produkter i företaget)

Definition nya företag: Med nytt företag menas företag som inte existerat tre år innan projektstart. Ett företag 

anses inte nytt om det endast ändrar juridisk form.

Insatsområde Återhämtning för SMF företag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Om ja: Antal företag (nya produkter för 

marknaden):

Slutrapport och ekonomisk redovisning

TidsperiodAktivitet

Tidsplan

h) Strategier och metoder:

Definition nya produkter i företaget mäter antal företag som avser introducera nya produkter i företaget (här 

ska även rapporteras de som avsåg introducera nya produkter men inte lyckats). Enligt definitionen är en 

produkt ny i företaget om företaget tidigare inte producerat en produkt med samma funktionalitet eller 

produktionstekniken i grunden är annorlunda från tidigare produkter, produkter kan i detta fall vara både 

materiella och immateriella (inkl. tjänster).

Företag med nya produkter på marknaden mäter antal företag som avser introducera för Åland nya produkter 

för export (här ska även rapporteras de som avsåg introducera nya produkter men inte lyckats). Enligt 

definitionen är en produkt ny på marknaden om det på Åland inte tidigare i producerats en produkt med samma 

funktionalitet eller tekniken i grunden är annorlunda från existerande produkter, produkter kan i detta fall vara 

både materiella och immateriella (inkl. tjänster). 

Ja Nej
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På vilket sätt avser projektet främja samarbete mellan SMF företag eller samverkan mellan företag och 

högskola/universitet eller utvecklande av nationella pch internationella samarbeten?

På vilket sätt avser projektet främja företagens konkurrenskraft?

På vilket sätt avser projektet främja hållbar tillväxt, vilket omfattar miljö, jämställdhet och jämlikhet?

På vilket sätt avser projektet främja innovation?
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Bifoga följande dokument

- Föreningsregisterutdrag (registrerade föreningar)

Observera

- Att en komplett ifylld ansökan gör handläggningen snabbare och mer effektiv.

- Att sökanden i samband med slutredovisning ska fylla i slutrapport över projektets förverkligande 

och resultat.

Härmed bekräftas att:

- Sökanden har bekantat sig med den information och de anvisningar för ifyllande som hör till

ansökningsblanketten och har följt anvisningarna vid ifyllande.

- Sökanden har försäkrat sig om att de personer som nämns i ansökan samtycker att de uppgifter

som förekommer i ansökan registreras i informationssystem för uppföljning av programmet.

- Sökanden försäkrar att uppgifterna i ansökan är riktiga och förbinder sig att iaktta allmänna 

villkor och bestämmelser som gäller medfinansiering från EU:s strukturfonder samt följa gällande

lagar och principer angående landskapsregeringens medfinansiering.

- Sökanden förbinder sig att i organisationens bokföring, tydligt visa vilka kostnader

och intäkter som är relaterade till projektet. Ålands landskapsregering och EU-kommissionen

har rätt att kontrollera och följa upp verksamheten och ekonomin i projektet.

- Undertecknad har teckningsrätt för sökanden samt att, i denna ansökan, namngiven projekt-

ansvarig befullmäktigas att i senare kontakter med landskapsregeringen företräda projektet.

Ort                                                                                          Datum

Sökandens underskrift                                     Namnförtydligande

- Bokslut och verksamhetsberättelse för det senaste året (registrerade föreningar)

underlag som styrker kostnadseffektivitet

- Kostnadsspecifikation (bilaga 1 i denna fil) och eventuella offerter eller annat dokumenterat

* privat finansiering

Totalt kapitalbehov €                                             

(= projektets nettokostnader i kostnadsbudgeten)

Projektfinansiering

Om ja, för vad?

Sökandens projektfinansiering, varav

Bidrag som söks från landskapsregeringen

Har organisationen erhållit offentlig stödfinansiering under de senaste tre åren?

* annan offentlig finansiering

* Om annan offentlig finansiering - varifrån?

Ja Nej
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