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Finansieringsansökan för uppgörande och verkställande av verkställighetsplan för 

naturvårdsprojekt 
Finlands skogscentral. Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)  

Projektets namn enligt projektansökan _____________________________________ Projektets diarienummer _______________________ 

Välj de projekttyper som ingår i projektet 

vård och iståndsättning av livsmiljöer vattenvård hyggesbränning som stimulerar mångfald 

Uppgifter om fastigheten/fastigheterna som åtgärderna gäller 

Kommunen/kommunerna 

där åtgärderna utförs 

Fastighetsbeteckningen i 

siffror, kommun-by-hus-

enhet 

1. Vård av

livsmiljöer,

åtgärdsområdets

storlek, ha

2. Vattenvård,

avrinningsområdets

storlek, ha

2. Hyggesbränning som

stimulerar mångfald,

hyggesbränningsområdet,

ha

Uppgifter om fastigheterna där åtgärder vidtas anges i en separat bilaga ________________________________. 
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Upprättaren av finansieringsansökan 

Efternamn  Förnamn  

Organisation  FO-nummer  

Telefon  E-post  

Gatuadress  Postnummer  

Postort    

Stödmottagaren 

Efternamn  Förnamn  

Organisation  Gatuadress  

Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

FO-nummer    
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Planerade arbeten och kostnader med mervärdesskatten separat angiven 

Kostnadsslag, 

kod 

Kostnadsslagets förklaring Förklaring Kostnadsförslag, 

euro 

902 Materialkostnader   

903 Allmänna omkostnader och 

administrativa kostnader 

  

904 Bränning av naturvårdsträd   

997 Planering av naturvårdsprojektet   

920 Verkställande av 

naturvårdsprojektet 

  

992 Mervärdesskatt   

 Markägarersättningar   

 Sammanlagda kostnader för 

projektet 

  

Beräknad tid då arbetet inleds och avslutas 

Inleds _______ . _______.20_______ Avslutas _______ . _______.20_______ 

Övrigt offentligt stöd 

Har det ansökts om eller fåtts övrigt stöd med offentliga medel för åtgärden?  Ja Nej 
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Samtycke till elektronisk delgivning  

Om du samtycker till elektronisk delgivning får du beslutet eller andra meddelanden gällande ansökan elektroniskt till den e-

postadress som du har angett. (Kontrollera att du har angett din e-postadress.) Om du inte samtycker till elektronisk delgivning 

måste du förbjuda det genom att kryssa i rutan. 

Jag ger inte mitt samtycke till elektronisk delgivning. 

Tilläggsuppgifter 

Upprättarens underskrift 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

Bilagor 

Detaljerad verkställighetsplan och karta över naturvårdsprojektet ska bifogas till finansieringsansökan. 

Uppgifterna om fastigheterna där åtgärderna vidtas finns i en separat bilaga. 

https://www.metsakeskus.fi/sv
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