
Tässä esimerkissä hankkeessa haetaan tukea 85 420 €:n kustannuksille, tuki on 40 %. 

 
 
I detta exempel söker man stöd till 85 420 €:s kostnader, stödet är 40 % 

 

RAHOITUSSUUNNITELMA SUMMA  LASKUKAAVA 

Haettava tuki/avustus (EU+valtio, 80 %) 27 334,40 Kustannukset (85 420 €) x tuki- % (40 %) 

EU-osuus (42 %) 14 350,56 Kustannukset (85 420 €) x tuki- % (40 %) x 42 % 

Kansallinen osuus (38 %) 12 983,84 Kustannukset (85 420 €) x tuki- % (40 %) x 38 % 

Kuntaraha toimintaryhmältä (20 %) 6 833,60 Kustannukset (85 420 €) x tuki- % (40 %) x 20 % 

Kunnan suora rahoitus hankkeelle 0,00 
Tähän kirjataan summa, mikäli kunta on myöntänyt 
rahoitusta suoraan hankkeelle 

Muu julkinen tuki  0,00 
Tähän kirjataan summa, mikäli hankkeelle on myönnetty 
muuta julkista rahoitusta yllä olevien lisäksi 

Julkinen kokonaisrahoitus 34 168,00 
EU-osuus (14 350,56 €), kansallinen osuus (12 983,84 €), 
kuntaraha toimintaryhmältä (6 833,60 €), kunnan suora 
rahoitus hankkeelle ja muu julkinen tuki 

Yksityinen, rahallinen osuus 50 007,00 
Kustannukset (85 420 €) – julkinen kokonaisrahoitus 
(34 168 €) – vastikkeeton työ (1 245 €)  

Yksityinen, vastikkeeton työ (talkoo) 1 245,00 
Tähän kirjataan maksuhakemusajanjaksolta talkoolistojen 
mukaisesti tehdyt talkootyöt 

Yksityinen rahoitus yhteensä 51 252,00 
Yksityinen rahallinen osuus (50 007 €) + yksityinen 
vastikkeeton työ (1 245 €) 

Rahoitukset yhteensä 
  

85 420,00 Julkinen kokonaisrahoitus + yksityinen rahoitus yhteensä 

Hankkeen tulot (lisätään) 0,00 Tähän kirjataan maksuhakemusajanjaksolta kertyneet tulot 

Kokonaisrahoitus 85 420,00 Rahoitus yhteensä + tulot 

FINANSIERINGSPLAN SUMMA  FORMEL FÖR BERÄKNING AV SUMMAN 

Stöd/bidrag som sökes (EU+stat 80 %) 27 334,40 Kostnaderna (85 420 €) x stöd-% (40 %) 

EU andelen (42 %) 14 350,56 Kostnaderna (85 420 €) x stöd-% (40 %) x 42 % 

Statliga andelen (38%) 12 983,84 Kostnaderna (85 420 €) x stöd-% (40 %) x 38 % 

Kommunandelen via aktionsgruppen (20 
%) 

6 833,60 Kostnaderna (85 420 €) x stöd-% (40 %) x 20 % 

Kommunens direkta stöd till projektet 0,00 
Här skriver man in den stödsumman kommunen möjligtvis 
har betalat direkt till projektet  

Övrig offentlig finansiering 0,00 
Här skriver man in ifall man erhållet övrig offentlig 
finansiering till projektet  

Offentlig helhetsfinansiering 34 168,00 

EU-andelen (14 350,56 €), statliga andelen (12 983,84 €), 
kommunala andelen via aktionsgruppen (6 833,60 €), 
kommunens direkta stöd till projektet och övrig offentlig 
finansiering 

Privat finansiering, penningandel 50 007,00 
Kostnaderna (85 420 €) – offentliga helhetsfinansieringen 
(34 168 €) – privat finansiering, väderlagsfritt arbete (1 245 
€)  

Privat finansiering, väderlagsfritt arbete 1 245,00 
Här skriver man in den summa talkoarbete man enligt 
talkodagböckerna har gjort talko under tiden som gäller 
ifrågavarande ansökan om utbetalning 

Privat finansiering totalt 51 252,00 
Privat finansiering, penningandel (50 007 €) + privat 
finansiering, vederlagsfritt arbete (1 245 €) 

Finansiering sammanlagt  85 420,00 Offentlig helhetsfinansiering + privat finansiering totalt 

Projektinkomster (läggs till) 0,00 
Här skriver man in ifall man haft inkomster i projektet under 
tiden som gäller ifrågavarande ansökan om utbetalning 

Totalfinansiering 85 420,00 Finansiering sammanlagt + projektinkomster  


