Suomen metsäkeskus

Rahoitushakemus luonnonhoitohankkeen toteutusilmoitus / maksatushakemus,
täyttöohje
Toteutusilmoitus: Toteutusilmoitus on hankeen loppuunsaattamisesta tehtävä ilmoitus.
Toteutusilmoitukseen on liitettävä loppuraportti, jossa on selostettu hankkeessa tehdyt työt ja mahdolliset
poikkeamat suunnitelmaan ja poikkeamien perusteet. Poikkeamisen selvittämisessä käytetään tarpeellisia liitteitä.
Toteutusilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on rajattu alueet, jossa rahoituspäätöksen mukaiset työt on tehty.
Toteutusilmoituksen liitteenä ei toimiteta kustannukset osoittavia tositteita. Tuensaajan,
toteutusilmoituksen laatijan tai muun tuensaajan käyttämän asiamiehen on Metsäkeskuksen pyynnöstä
toimitettava Metsäkeskukselle jäljennökset toteutuneet kustannukset osoittavista tositteista.
Maksatushakemus: Maksatushakemus on hankkeen vielä kestäessä Metsäkeskukselle
toimitettava selvitys tuen maksamista varten hakemuksen tekemiseen mennessä toteutuneiden
kustannusten perusteella. Hakemuksessa on esitettävä hankkeen toteutuneet kustannukset
eriteltynä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Erittely kiinteistöittäin ei
ole välttämätöntä.
Tuensaajan tulee ilmoittaa viipymättä Metsäkeskukselle, jos tuensaaja ei voi noudattaa hankkeen
rahoituspäätöksen ehtoja ja velvoitteita. Työ- ja tarvikemäärien sekä kustannusten ylityksistä samoin
kuin muista tuen käyttöön vaikuttavista muutoksista, kuten työn viivästymisestä, on vähäisiä muutoksia
lukuun ottamatta ilmoitettava viipymättä Metsäkeskukselle.
Päätösnumero: Hanketta koskevan rahoituspäätöksen numero. Numeron näet Metsäkeskukselta saamastasi
rahoituspäätöksestä ja sen avulla yhdistetään toteutusilmoitus oikeaan hakemukseen.
Ilmoituksen laatija: Toteutusilmoituksen laatija on laatinut hakemusasiakirjat. Laatijan nimi ja
yhteystiedot ilmoitetaan, mikäli tämä on eri henkilö, kuin tuen saaja organisaation edustaja.
Tuen saaja (organisaatio): Ilmoita tuen hakijan organisaatio- ja yhteystiedot. Ilmoita yhteystietona osoite, johon
Metsäkeskuksen halutaan lähettävän päätöksen ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat.
Asiakasviite: Toteuttajan antama tunniste hankkeelle, esim. hankenumero.
Asiamies: Asiamies on henkilö, jolla on valtuutuksen perusteella oikeus hoitaa hakemusasiaa
varsinaisen tuen hakijan (organisaation) puolesta. Metsäkeskus toimittaa päätöksen ja muut
hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat asiamiehelle. Jos asiamiestä ei ole nimetty, asiakirjat
toimitetaan tuen saajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.
Toteutuneet työmäärät ja kustannukset: Toteutusilmoituksessa tulee ilmoittaa hankkeen toteutuneet
kokonaiskustannukset kustannuslajeittain eriteltynä suunnittelu-, työ, tarvike- ja muihin kustannuksiin.
Arvonlisäverovelvollinen hankkeen toteuttaja ilmoittaa kustannukset, joihin sisältyy arvonlisävero. Mikäli hankkeen
toteuttaja ei maksa toiminnastaan arvonlisäveroa, hankkeen kustannuksiin voidaan sisällyttää hankkeeseen
kuuluvien ostojen arvonlisävero vain, jos se jää toteuttajalle kuluksi.
Kokonaistyömäärät eritellään tiloittain toteutusilmoituksen liitteeksi liitettävässä luonnonhoitohankkeen
loppuraportissa.
Maksatushakemuksessa toteutuneita kustannuksia ja työmääriä ei ole välttämätöntä eritellä kiinteistöittäin.
Hankkeen toteutumisaste on ilmoitettava hakemuksen lisätiedoissa.
Toteuttamisen yhteydessä tuensaajalle metsätaloudesta syntyneet tulot on ilmoitettava hakemuksella.

