
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS BLANKETT NR  12B 
ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR ANLÄGGNINGSPROJEKT   
 
1. Sökande 

Sökandens namn 
      

FO-nummer 
      

Registreringsnummer   
                  

Registreringsdatum  
      

Adress 
      

Postnummer 
      

Postanstalt 
      

Kontaktperson 
      

Uppgift 
      

Telefon 
      

Gsm 
      

E-postadress 
      
 

2. Projekt 

Understödets användningsändamål 
      
 

Projektkommun och -adress 
      

Projektets totala yta  (brutto m2)   
      
 

Kommer projektet i sökandens ägo 

Ja  Nej    

Är marken som berörs av projektet  

i sökandens ägo  i sökandens besittning med stöd av ett 

långvarigt (minst 15 år)         arrendekontrakt 

Är projektet ett samfinansieringsprojekt med en annan förvaltningsgren  

 Nej  Ja, kostnadsberäkning för hela samfinansieringsprojektet, € :        

Ansökan om statsunderstöd gäller 

 Uppförande  Sanering   Förvärv 

Projektplaneringen börjar 
      /        20        

Planerad tidpunkt då byggandet inleds  
      /        20        

Planerad tidpunkt då byggandet är slutfört  
      /        20        

 
Kostnadsberäkning för ansökningsobjektet € (kommuner och momspliktiga 

sammanslutningar utan moms): 
 

 
                               € 
 
       

Belopp som söks i euro € 
       

Kostnadsberäkning datum 
      /        20        

Ansöker sökanden om annat stats- eller EU-stöd för projektet? (I detta fall ska en separat redogörelse bifogas) 

 Nej   EU-stöd   Annat statsstöd 

Finansieringsplan för projektet €  € 

Egna medel        Andra understöd        

Lån        Övrigt (t.ex. momsåterbäring)        

Statsunderstöd        SAMMANLAGT        

3. Underskrift 

Ort och datum  
       
 
       

Underskrift  (av person som har namnteckningsrätt) 
 
 
 
 
Namnförtydligande        



 
 

 
ÖVRIGA BILAGOR: 

 

A. FINANSIERINGSDOKUMENT  

 budgetutdrag eller finansieringsbeslut som gäller projektet  (punkten som gäller ansökningsobjektet ska 
markeras) 

 äganderätt till tomten; köpebrev eller arrendekontrakt (ett arrendekontrakt på minst 15 år ska vara 
uppgjort före beslutet om statsunderstöd)  

 
               Om sökanden är en PRIVAT SAMMANSLUTNING krävs dessutom 

 sammanslutningens ägarunderlag 

 godkänd verksamhetsplan och budget för sammanslutningen 

 registerutdrag för sammanslutningen 

 sammanslutningens verksamhetsberättelse eller annan motsvarande utredning från föregående 
räkenskapsperiod 

 sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från föregående 
räkenskapsperiod 

 

B. BYGGNADSBEREDSKAP 
        bygglov som beviljats för byggandet eller ett annat tillstånd eller bevis på tillståndets hinderslöshet 

 
 

C.  PLANERINGSDOKUMENT FÖR ENSKILDA PROJEKT (se https://okm.fi/sv/-/investeringsunderstod-for-

att-anlagga-och-bygga-om-kulturlokaler > Guiden, blanketter och bilagor) 
 
 

 
 
 

 
ALLMÄNT 
 

Uppgifterna som begärs på denna blankett grundar sig på bestämmelserna i statsundersstödslagen (688/2001) och 
lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
 
Om ansökningsobjektet beviljas statsunderstöd kan statsbidragsmyndigheten i sitt beslut fastställa villkor för 
användningen av understödet. Villkoren rör bl.a.: 
 

 information om genomförandet av projektet och kostnaderna för projektet (projektredogörelse) 

 tiden då understödet kan användas och godtagbara utgifter 

 betalningen av statsunderstöd 

 försäkring av projektet 

 sökandens skyldighet att anmäla förändringar i omständigheterna 

 statsbidragsmyndighetens övervakningsrätt 
 
Sökanden får ytterligare information om ansökan om understöd på undervisnings- och kulturministeriets webbplats 
www.okm.fi. 
 

 
 
 

 

https://okm.fi/sv/-/investeringsunderstod-for-att-anlagga-och-bygga-om-kulturlokaler
https://okm.fi/sv/-/investeringsunderstod-for-att-anlagga-och-bygga-om-kulturlokaler

