Kaskisten kaupunki

Yritystukihakemus

1. Kaskisten kaupungin merkinnät
Hakemus saapunut, pvm

Täydennyspyyntö
Pvm

Puuttuvat liitteet

2. Hakija
Hakijan virallinen nimi

Y-tunnus/henkilötunnus

Puhelin

Sähköposti

Osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Yhteyshenkilön nimi
Hakijan toimiala
Hakija on konserniyhtiö

Konserniyhtiön kotipaikka
Kaskinen Muu
Mikä

Hakijan pankkitilin no.

3. Yrityksen omistajat
Yrityksen omistajat

Omistajien osuudet

4. Milloin yritys on aloittanut toimintansa
Toiminnan aloituspäivämäärä

Kaupparekisteriin merkintäpäivä

5. Liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstö (euro)
Edellinen tilikausi päättyi

kk/v

Konserni

Liikevaihto

Liikevaihto

Työntekijöiden lukumäärä

Työntekijöiden lukumäärä

Taseen loppusumma

Taseen loppusumma

6. Investointihankkeen kuvaus
Investoinnin konkreettiset tavoitteet

Kokonaisinvestointihankkeeseen sisältyvät osainvestoinnit

Investointihankkeen / osainvestointien aikataulu

7. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Kustannusarvio

Rahoitussuunnitelma

Tilat

Haettu rahoitustuki

Koneet ja laitteet

Oma rahoitus

Muut kustannukset

Julkinen rahoitus
Muu rahoitus

Yhteensä

Yhteensä

8. Tuet joita hakemus koskee (enint. 10 %)
Tukimäärä

Prosenttiosuus

9. Investointihankkeen muu julkinen rahoitus
Tukea/rahoitusta on haettu/saatu seuraavilta
Instanssi
Tuen laatu

Saantiajankohta

10. Muut hakijalle viimeisten kolmen vuoden aikana myönnetyt tai
maksetut tuet (ns. de minimis -tuet)
Tuen myöntäjä

Tuen laatu

Määrä

Maksupäivä

11. Suostumus tietojen antamiseen ja saamiseen
Hakija antaa suostumuksensa siihen, että kaupungilla on oikeus antaa tietoja
hakijan saamasta yritystuesta mahd. tätä tiedusteleville viranomaisille. Kaupungilla
on oikeus saada hakijasta tietoja, jotka voivat vaikuttaa yritystuen myöntämiseen ja
maksamiseen. Kaupungilla on oikeus saada hakijan kirjanpidosta tarvittaessa tietoja,
jotka voivat vaikuttaa yritystuen myöntämiseen.

12. Yritystuen takaisinmaksaminen
Mikäli tukea on haettu ja myönnetty/maksettu väärin ilmoitetuin perustein, jotka eivät vastaa
kaupungin yritystuen saamisen ehtoja, kaupungilla on oikeus periä takaisin
myönnetty/maksettu tuki hakijalta 5 vuoden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin tuki on
myönnetty/maksettu hakijalle (Pohjanmaan TE-keskuksen yritysosaston periaatteiden
mukaisesti), tai sen pitemmän ajan kuluessa, joka yleisten saatavien
vanhentumisperiaatteiden mukaan on ajanjakso jonka sisällä syyte voidaan nostaa, mikäli
ilmenee, että tukea on myönnetty tai maksettu rangaistavaan tekoon pohjautuvien
perusteiden nojalla.

13. Allekirjoitus
Allekirjoittanut vakuuttaa, että tämän hakemuksen ja sen liitteiden tiedot ovat oikeita ja
antaa yllämainitun suostumuksen tietojen antamiseen ja saamiseen.
Päiväys ja virallinen allekirjoitus, nimenselvennys.

Liitteet
1. Kaupparekisteriote
2. Voimassa oleva todistus rekisteröinnistä ennakkoperintärekisteriin, joka osoittaa
että hakijan kotipaikka on Kaskinen
3. Hakijan vahvistettu tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

4. Todistus, jonka mukaan hakijalla ei ole maksamattomia veroja tai muita
lakisääteisiä maksuja.
5. Todistus, jonka mukaan hakijalla on kaupungin ja/tai muiden viranomaisten
antamat tarpeelliset luvat (esim. rak. lupa)
6. Vahvistettu jäljennös kauppakirjasta ja kuiteista, jotka hakija haluaa esittää
yritystuen myöntämisen perusteeksi.

