
Toimenpiteen nimi (lyhyt, kuvaava)

Mitä hankitaan tai rakennetaan? 

Miksi investointi on tarpeellinen?

Mihin investointi sijoitetaan tai missä sitä säilytetään?

Kyseessä on

Huom! Kappalevaihdon saa painamalla Alt+Enter yhtä aikaa.

LIIKETTÄ! -teemahankkeen 

toimenpiteen suunnitelma

Hakuaika päättyy 28.2.2022

1.4 Postiosoite 1.5 Postinumero ja -toimipaikka

1.1 Nimi (yhdistys tai yhteisö)

1.2 Y-tunnus / yhdistyksen rekisteröintinumero 1.3 Kotikunta

1.  TOIMENPITEEN TOTEUTTAJA

1.6 Yhteyshenkilön nimi

1.8 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

2. TOIMENPIDE 

2.1 Toimenpiteen kuvaus

1.7 Yhteyshenkilön puhelinnumero

Uuden rakentaminen

Olemassa olevan remontti

Kalusto-, väline-, varuste- tms. hankinta
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Toimenpiteestä hyötyvän maaseutuväestön määrä                        määrä tähän -->
Miten määrä on laskettu?

2.3 Kuvaus hankkeen resursseista ja osaamisesta toimenpiteen toteuttamiseen
Ketkä ovat suunnitelleet toimenpiteen (esim. yhdistyksen johtokunta, työryhmä, harrastajista koottu porukka tms.)? 

2.2 Toimenpiteen tavoitteet (valitse sopivat vaihtoehdot)

Perustele kaikki edellä valitsemasi vaihtoehdot

Missä sijaitsevat lähimmät vastaavat yhteisessä käytössä olevat välineet?

1.  Olemassa olevat liikuntaharrastusmahdollisuudet paranevat

2.  Hankkeen avulla voidaan käynnistää uusi liikuntahaarastus

3. Yhteisessä käytössä olevan rakennuksen, rakennelman, niiden piha-alueen tai kentän käyttöaste nousee 

hankkeen avulla  

4. Toimenpide kohdistuu erityisesti alle 29-vuotiaisiin

5.  Toimenpide hyödyttää maaseudun asukkaita laajasti (muitakin kuin hakijatahoa)
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

Kustannukset ynteensä:

60,00 % 0,00 €

40,00 % 0,00 €

--->

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Selvitys ja perustelut:

Toimenpiteen kustannukset esitetään hyväksyttäväksi sisältäen arvonlisäveron

3.3 Rahoitussuunnitelma

Jos toimenpiteen toteuttaja on alv-velvollinen osasta toiminnastaan, mutta toimenpiteen toiminta ei ole alv-velvollista, eikä 

toteuttaja ole oikeutettu arvonlisäveron vähennykseen tai palautukseen, tulee suunnitelmaan liittää verohallinnon ohjaus 

arvonlisäveron käsittelystä toimenpiteessä.

Toimenpiteen toteuttajan kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot korvataan toteuttajan toimintaansa saamissa valtion 

myöntämissä rahoitusosuuksissa

b) Yksityinen rahoitus, talkootyö (siirtyy 

kustannusarviosta)
Yksityinen rahoitus (a+b)

a) Yksityinen rahoitus, rahallinen

A. Haettava avustus 

3.2 Kustannusarvio

3. KUSTANNUSARVIO, RAHOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSTEN KOHTUULLISUUS

0,00 €

3.1 Onko hakijalla jo olemassa rahat toteuttaa investointi (tuki maksetaan 

jälkeenpäin)?

Talkootyöt yhteensä

 Jos ei ole, kerro miten puuttuva raha aiotaan järjestää?

Rahoitussuunnitelma yhteensä (A+B)

Toimenpiteen kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa. Arvonlisävero ei jää 

toteuttajan lopulliseksi kustannukseksi.

Toimenpiteen toteuttaja saa toimenpiteen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot vähennyksinä takaisin (Arvonlisäverolaki 

[1501/1993] 10 luku)

Toimenpiteen toteuttaja saa toimenpiteen kustannuksiin liittyvät arvonlisäverot palautuksena takaisin (Arvonlisäverolaki 

[1501/1993] 12 luku)

3.4 Miten hankinta todennetaan tehdyksi?

Kalusto/välineet/varusteet yhteensä

Rakentaminen tai remontointi yhteensä 

Huom. Liittteenä on oltava erillinen kustannusarvioerittely, mikäli toimenpide sisältää rakentamista/remontointia 

tai useita kalusto/väline/varustehankintoja. Liitteenä on oltava myös selvitys talkootyöstä, mikäli toimenpide 

sisältää talkootyötä.                                                                        

B. Yksityinen rahoitus (tarve)

Jos toimenpiteen toteuttaja ei ole toiminnastaan alv-velvollinen, tulee lomakkeeseen kirjoittaa selvitys toimenpiteen 

toteuttajan toiminnan luonteesta ja perustelu arvonlisäveron hyväksyttävyydestä toimenpiteessä

4. TOIMENPITEEN KUSTANNUKSIIN LIITTYVÄ ARVONLISÄVERO JA KUSTANNUSTEN KOHTUULLISUUS

Kyllä Ei

Valokuva kalustosta / välineestä / varusteesta / asennettuna

Valokuva kalustosta / välineestä / varusteesta / käytössä

Valokuva rakennelmasta valmiina paikallaan

Valokuva remontoidusta kohteesta valmiina
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Rakentamiseen liittyvät liitteet

Kaikkiin hakemuksiin liitteet 1 ja 2 sekä tapauskohtaisesti liitteet 3, 4, 5, 6 ja 7

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös

Toimenpiteen toteuttaja suostuu, että maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja niiden valtuuttamat henkilöt ovat 

oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista, tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat 

tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona siten kuin maaseudun kehittämiseen myönnettävistä 

tuista annetussa laissa (28/2014) tai sen nojalla säädetään. 

6. LIITTEET 

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös

Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevia Euroopan 

unionin ja kansallista lainsäädäntöä sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 

Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu toimittamaan seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot.

5.  HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.

Sääntöjen mukaiset ja yhdistysrekisteriin ilmoitetut allekirjoittajat

Toimenpiteen toteuttaja on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät 

riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset. 

1) Yhdistysrekisteriote
2) Selvitys taloudellisesta tilanteesta; viimeisimmät 

tilinpäätösasiakirjat

5) Verottajan ohjaus ALV-menettelystä

3) Alle 2 500 euron hankinnoista ainakin yksi tarjous tai 

hintaselvitys
4) Yli 2 500 euron hankinnoista ainakin kolme tarjousta tai 

hintaselvitystä

6)  Erillinen kustannusarvio, mikäli toimenpide sisältää 

rakentamista/remontoimista tai useita 

kalusto/väline/varustehankintoja

Asemapiirros rakentamisesta (pakollinen)

Rakennusviranomaisen viesti siitä ettei rakennuslupaa 

tarvita (pakollinen)

Maanomistajan lupa (mikäli tarvitaan)

Piirustus rakennelmasta (mikäli tarvitaan)

7) Selvitys talkootyöstä

Toimenpidelupa (pakollinen)
Sähköposti ilmoituksesta rakennusviranomaiselle (mikäli 

tarvitaan)
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