Metsäkeskus täyttää
Saapumispäivä: ___________________

Lomake
NMH 1, 3/2021
Tallenna

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon rahoitushakemus
Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Tuen hakijan (maanomistajan) tiedot
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Asiakasviite

Henkilötunnus

Y-tunnus

Hakemuksen laatijan tiedot
Hakemuksen laatija toimii myös tuen hakijan valtuuttamana asiamiehenä
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Organisaatio

Henkilötunnus

Y-tunnus
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Asiamiehen toimivalta
Hakija (maanomistaja) on _______ . _______.20_____ valtuuttanut asiamiehen toimimaan puolestaan.
Valtuutuksesta käy ilmi
asiamiehen oikeus edustaa hakijaa kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisessa hakemusasiassa.
pankkitili, (IBAN muotoinen) jolle tuki maksetaan, tai asiamiehen oikeus ohjata tuki osoittamalleen pankkitilille silloin, kun
tukea ei makseta hakijalle.
muuta, mitä? __________________________________________________________________________________________________________
Yhteishanke
Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Täytä jokaisesta hakijasta oma lomake.
Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
Suostumalla sähköiseen tiedoksiantoon saat päätösasiakirjan tai muun hakemusta koskevan viestin sähköisenä viestinä
ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen (Tarkista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi). Ellet halua sähköistä tiedoksiantoa,
tulee se erikseen kieltää.
En suostu sähköiseen tiedoksiantoon.
Kiinteistö on / kiinteistöt ovat yhteisomistuksessa
Yhteisomistus on
verotusyhtymä
jakamaton kuolinpesä

puolisot yhdessä

Muu, mikä? ____________________________________________________________________________________________________________
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Kohteella tehdään seuraavat työt
Kunnan Kiinteistötunnus
nimi
numeroina,
kunta-kylä-talo-tila

Kiinteistön nimi

NMH 1, 3/2021

Omistus- Kuvion Pintaosuus
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Puuston Pienpuun
haetaan haetaan keskikeräys
tl=35
läpitl=30
kuviolta,
taimikon nuoren mitta
Tukea

Tukea

varhais- metsän
hoito

hoito

enintään tl=30
16 cm,
tl=30

Yhteensä
Taimikon varhaishoitoa, ha _______________ Nuoren metsän hoitoa, ha _____________
Tuki
Onko toimenpiteeseen haettu tai saatu muuta etuutta julkisista varoista?

josta pienpuun keräystä, ha _____________

Kyllä

Ei

Hankkeen toteuttamiseksi tarvittava tuen määrä, euroa __________________________________
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Töiden alkamis- ja päättymisaika
Alkamisaika _______ . _______.20_____

Päättymisaika _______ . _______.20_____

Lisätietoja

Allekirjoitus
Paikka

Aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitteet
Kartta
Valtakirja tai vastaava selvitys
Yhteishankkeessa muiden hakijoiden tiedot omilla lomakkeillaan, yhteensä hakijoita kpl ___________
Muu liite, mikä __________________________________________________________________________________
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