SILMU ry:n teemahanke 5

MAKSUHAKEMUS
Teemahankkeen toimenpiteet
1. HAKIJA
Hakijan nimi

Y-tunnus tai rekisterinumero

Pankkitilin numero IBAN

Pankin BIC-koodi

Maksuhakemuksesta lisätietoja antava henkilö sekä yhteystiedot

2. HANKKEEN TIEDOT
Hankkeen toteuttaminen: lyhyt kuvaus mitä on tehty. Pidempi selvitys ja lisätietoja tarvittaessa hakemuksen
liitteeksi.

3. KUSTANNUKSET

Kyseessä viimeinen maksuerä

(Rasti ruutuun)

Maksuhakemus ajalta ______ / ______ . ____________ - _______ / _______ . _____________
Toteutuneet kustannukset em. ajalta

Hakija täyttää (kustannukset,
jotka haetaan maksuun)

Koneet, laitteet ja välineet
Rakentaminen
Talkootyö
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Maksuun haettava avustus
Haettava avustus
Yksityinen rahoitus (raha)
Yksityinen rahoitus (talkootyö)
RAHOITUS YHTEENSÄ
SILMU ry täyttää (perustelut hylätyille kustannuksille)

SILMU ry täyttää (SILMU ry:n
hyväksymät kustannukset)
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4. ALLEKIRJOITUS JA VAKUUTUS
Vakuutan, että maksuhakemuksessa antamani tiedot ovat oikeita. Vastuukysymykset maksuhakemuksen
kustannuksista on määritelty tuen siirtosopimuksessa.
Aika ja paikka
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

HUOM! Allekirjoitukset yhdistyksen
sääntöjen mukaisesti: 1 tai 2
nimenkirjoittajaa.

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

LIITTEET MAKSUHAKEMUKSEEN
• Ote pääkirjasta (kirjanpitäjän allekirjoitus)
• Kopiot laskuista, jotka on viety kirjanpitoon, eli laskuissa on tositenumerot
• Kopiot tiliotteista ja maksutositteista
• Talkootyön tuntikirjanpito (hyväksytty allekirjoituksin)
HUOM!
VIIMEISEEN MAKSUHAKEMUKSEEN LISÄKSI
Hyötyvän maaseutuväestön määrä (hlöä)
Tehdyt talkootunnit tunteina (h)
Ympäristön kunnostustoimenpiteet (kpl)
Rakennetut, kunnostetut/varustetut rakennukset ja rakennelmat määrä (kpl)
Osallistuvat organisaatiot (kpl)
• SILMU ry:n asiakas- ja strategian tavoitteet -kysely
• Kuvia tuen kohteena olevista toimenpiteistä
OHJEITA:
KOHTA 3. KUSTANNUKSET
Maksuhakemuksen ajankohta:
• Ajanjakso, jolta maksua haetaan
• Jos kyseessä on loppumaksuhakemus, loppupäivämääräksi voi laittaa sen päivämäärän, kun kaikki
hankkeen toimenpiteet on tehty (laskut maksettu ja hankkeeseen kuuluvat talkoot tehty)
Talkootyö ilmoitetaan maksuhakemuksessa kohdassa 3. euroina
• Talkootyön arvo on 15 euroa / vähintään 15-vuotias talkoolainen / tunti
• Konetalkootyön arvo on yhteensä 45 euroa / tunti (sisältää koneen ja kuljettajan)
• Talkootyön määrä ja laatu hyväksytään kuten olette esittäneet sen suunnitelmassanne
Haettava avustus:
• Avustuksen määrä on 40 % (SILMU ry:n päätös tukiprosentistanne) toteutuneista kokonaiskustannuksista.
Jos kustannuksia on kertynyt enemmän kuin niitä on päätöksessä hyväksytty, ne jäävät hakijan
kustannuksiksi > haetaan ne kustannukset maksuun, jotka on tukea haettaessa esitetty ja SILMU ry
hyväksynyt. Jos kustannuksia on kertynyt vähemmän kuin niitä on päätöksessä hyväksytty, tukea
maksetaan samassa suhteessa päätöksen kanssa.
• Yksityinen rahoitus (raha) jää jäljelle, kun kokonaiskustannuksista vähennetään avustuksen ja
toteutuneen talkootyön (euroina) määrä
• Yksityinen rahoitus (talkoo), ilmoitetaan toteutuneet talkootyöt euroina (talkootyön määrä hyväksytään
samassa suhteessa kuin päätöksessä)

