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STÖDANSÖKAN
UTVECKLINGS-  OCH  INVESTERINGPROJEKT

Rättelse/komplettering  till  föregående  ansökan
Ändring  av  erhållet  finansieringsbeslut

Mottagningsanteckningar:  aktionsgruppens  namn,  ankomstdatum,  mottagarens  namn

Miljö,  delåtgärd  19.2

Kunskap,  delåtgärd  19.2

Landsbygdsutveckling,  delåtgärd  19.2

  

  

                                  Ålands  landskapsregering

1.10  Kontaktpersonens  personbeteckning

1.14  Ansvarspersonens  personbeteckning

      Den  lokala  aktionsgruppen  (Leader)

c/o Pleijel, Överboda

Europeiska  jordbruksfonden  för  
landsbygdsutveckling:

Europa  investerar  i  landsbygdsområden

Föreningen Franciskus på Kökar rf

247 48 99-6

Kökar

22730 Kökar

c/o Pleijel, Bonds gård, Överboda Kökar

Mottagningsanteckningar:  stämpel,  ankomstdatum,  mottagarens  namn
Registreringsanteckningar:  Ålands  landskapsregering  fyller  i

Registreringsanteckningar:  Den  lokala  aktionsgruppen  fyller  i

1.8  Den  sökandes  webbadress1.7  Telefon

1.13  Ansvarspersonens  namn

1.15  Ansvarspersonens  telefonnummer

0457-3428825

0457-342 88 25

1.9  Kontaktpersonens  namn

Christian Pleijel

1.16  Ansvarspersonens  e-postadress

2.2  Sökt  åtgärd  (välj  en  åtgärd  som  projektet  i  huvudsak  genomför)

Stöd  söks  från

Utveckling

Samarbete,  delåtgärd  19.3

1.2  FO-nummer/föreningens  registreringsnummer

christian@pleijel.ax

Allmännyttiga  Investeringar

1.3  Hemkommun  1.1.2015

1.11  Kontaktpersonens  telefonnummer

http://franciskusfesten.com

15121-255R

1.12  Kontaktpersonens  e-postadress

151251-255R

1.6  Postnummer  och  -ort

2.3.Tyngdpunktsområde,  enligt  godkänd  utvecklingsstrategi

2.1  Projektet  omfattar  i  huvudsak

1.    DEN  SÖKANDE

2.  FÖREMÅL  FÖR  STÖDET

1.4  Besöksadress

Stöd  till  Leader-projekt,  delåtgärd  19.2

1.5  Postadress

1.1  Namn

Landsbygdsutvecklingsprogram  för  
landskapet  Åland  2014-2020

Ny  ansökan

christian@pleijel.ax

0457-3428825

Christian Pleijel
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dd mm åååå - dd mm åååå

01 06 2016 31 05 2018

Lokalt/regionalt,  delåtgärd  19.2

Interregionalt,  delåtgärd  19.3

Internationellt,  delåtgärd  19.3

3.4  Projektet  genomförs  huvudsakligen  i  (kommun) Kökar

4.  TILLSTÅND  OCH  TIDIGARE  BEVILJAT  STÖD  (fyll  i  punkten  om  projektet  omfattar  investeringar)

Behövs  

Säkerställt  att  inte  behövs

3.1  Projektets  namn

4.3  Miljögranskning

4.2  Miljötillstånd

Härbärget på Kökar fas 2

Ja   Nej

4.4.  Annat  myndighetstillstånd

4.6  Har  finansiering  från  Europeiska  unionen  beviljats  och  utbetalats  för  byggande,  till-  eller  ombyggnad  av  en  byggnad  eller  för  köp  av  en  fastighet  under  en  
period  på  tio  år  före  överlåtandet?

3.3  Projektet  är

Beviljat

3.5  Offentlig  beskrivning  av  projektet  (Ange  målen  för  projektet  och  de  åtgärder  som  ska  utföras.  Detta  sammandrag  publiceras.)
Franciskusdagarna ordnas årligen på Kökar. Den arrangerade föreningen Franciskus på Kökar rf avser att ordna ett enkelt härbärge för tillresta pilgrimer. En 
gammal ladugård, vilken ägs av församlingen, ska rustas upp till boende. År 2013 genomförde föreningen med stöd av Leader en förstudie av projekt och vill 
nu, 2016-2018, förverkliga det. Föreningen synes våren 2016 bli partner i ett stort pilgrimsprojekt med Åbo Akademi som huvudman, som syftar till att 
utveckla en Sankt Olovs-led från Åboland över Kökar, Sottunga och fasta Åland vidare till Sverige och Trondheim. Härbärget är en viktig och kompletternade 
komponent i denna led.

Beviljat

Säkerställt  att  inte  behövs

Säkerställt  att  inte  behövs

Den  sökande  får  tillbaka  den  mervärdesskatt  som  hänför  sig  till  projektkostnaderna  i  form  av  återbäring  (Mervärdesskattelagen  [1501/1993]  12  
kap.)

Den  sökande  är  momsskyldig  för  en  del  av  sin  verksamhet.  Projektverksamheten  är  inte  momsbelagd  och  den  sökande  är  inte  
berättigad  till  avdrag  eller  återbäring  av  mervärdesskatt.  Skatteförvaltningens  anvisning  om  behandling  av  mervärdesskatt  i  projekt  har  
bifogats  ansökan

Den  sökande  får  tillbaka  den  mervärdesskatt  som  hänför  sig  till  projektkostnaderna  i  form  av  avdrag  (Mervärdesskattelagen  [1501/1993]  10  
kap.)

Beviljat

4.1  Bygglov

Projektkostnaderna  föreslås  utan  mervärdesskatt.  Mervärdesskatten  blir  inte  den  sökandes  slutliga  kostnad.

Behövs  

Pågår

Pågår

Pågår

3.  PROJEKTET

Projektkostnaderna  föreslås  bli  godkända  inklusive  mervärdesskatten

Anmälan  gjord

4.5  Anmälningsförfarande  (om  inte  byggnadslov  krävs)

Behövs  

Säkerställt  att  inte  behövs

Behövs  

                            Säkerställt  att  inte  behövs

Övriga  kommuner  där  projektet  genomförs

3.2  Projektets  längd

Den  sökande  är  inte  momsskyldig  för  sin  verksamhet.  En  utredning  av  naturen  av  den  sökandes  verksamhet  och  motivering  av  
mervärdesskattens  godkännbarhet  i  projektet.

Pågår

Beviljat

5.  MERVÄRDESSKATT  PÅ  PROJEKTKOSTNADER
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euro

euro

36167,00

24111,00

9371,00

14740,00

60278,00

0,00

60278,00

20739,00Övriga  kostnader

Köpta  tjänster

Investeringar

24800,00

Projektinkomster  (dras  av)

Kostnader  sammanlagt

Löner

14740,00

      ─	  Privat  finansiering,  vederlagsfritt  arbete  (in  natura)

Den  sökande  samtycker  till  att  landskapsregeringen  av  dem  befullmäktigade  personer  har  rätt  dels  att  få  alla  nödvändiga  uppgifter  som  behövs  för  avgörande  
av  ansökan,  för  utbetalning,  övervakning  och  uppföljning  av  stödet  och  dels  att  utföra  kontroll  hos  stödtagaren  på  det  sätt  som  bestäms  i  landskapslagen  om  
finansiering  av  landsbygdsnäringar  eller  med  stöd  av  den.  

Den  sökande  förbinder  sig  att  lämna  in  de  uppgifter  som  behövs  för  uppföljning  och  bedömning.

Projektinkomster  (läggs  till)

Den  sökande  förbinder  sig  att  i  den  verksamhet  som  avses  i  denna  ansökan  iaktta  den  lagstiftning  som  gäller  i  Europeiska  unionen  och  på  Åland  samt  de  
föreskrifter  och  bestämmelser  som  utfärdats  med  stöd  av  dessa.  

60279,00

Den  sökande  har  gjort  sig  förtrogen  med  ansökningsanvisningarna  ochkänner  till  riskerna  i  samband  med  inledandet  av  verksamheten.  Den  sökande  
samtycker  till  att  sända  de  tilläggsutredningar  som  behövs  för  att  ärendet  ska  kunna  avgöras.  

Den/de  sökandes  underskrifter  och  namnförtydligande  (person  som  har  namnteckningsrätt)

Finansieringsplan  sammanlagt  (A+B)

      ─	  Privat  finansiering,  penningandel

KOSTNADSBERÄKNING  FÖR  UTVECKLINGSPROJEKT  OCH  ALLMÄNNYTTIGA  INVESTERINGAR

Totalfinansiering

Kostnadsberäkning  sammanlagt  (utan  
inkomster)

Ort  och  datum

60279,00

Vederlagsfritt  arbete  (in  natura)

Resekostnader

7.  FINANSIERINGSPLAN

8.    DEN  SÖKANDES  FÖRSÄKRAN  OCH  SAMTYCKE

B.  Privat  finansiering

A.  Bidrag  som  ska  sökas  

Den  sökande  samtycker  till  att  de  uppgifter  som  i  ansökan  separat  angetts  som  offentliga  får  publiceras.  Den  sökande  försäkrar  att  uppgifterna  i  ansökan  och  
dess  bilagor  är  riktiga.

Kökar den 8 april 2016 Christian Pleijel

6.  KOSTNADSBERÄKNING  

Kostnader  

6.1  Kostnadsberäkning  (kostnaderna  ersätts  i  enlighet  med  faktiska  betalda  utgifter)
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1.  

a.
b.  

c.  

d.    

e.  

f.  

g. Anbud  (offerter)  som  påvisar  kostnadseffektiviteten

h. Utredning  över  hur  eget  arbete/in  natura  värderas

i. Intyg  om  annan  privat  parts  delfinansiering/deltagande  i  projektet.  
j. Intyg  om  kommunens  eller  annat  offentligt  deltagande  i  projektet.    

k. Utvecklingsplan  (om  projektets  totala  summa  överstiger  29  000  euro)

2.  
a.  

b.  

c.    

d.  

e.  

f.   Utredning  av  kostnadernas  skälighet

9.  BILAGOR  

föreningsregisterutdrag,  stiftelseregisterutdrag,  handelsregisterutdrag  eller  utdrag  av  kommunens  förvaltningsstadga

Protokollutdrag  från  det  mötesprotokoll  där  beslutet  om  projektet  och  den  stödansökan  som  gäller  projektet  finns  eller  annat  beslut

Kostnadsberäkning,  varav  det  ska  framgå  ifall  investeringen  utgör  maskiner,  apparater,  instrument,  inköp  av  mark  eller  fastighet,  nybyggnation  eller  renovering  av  fastighet.

Projektplan

Alla  ansökningar  

Byggnadsbeskrivning

Specialplaner  med  betydelse  för  bedömningen  av  godtagbara  kostnader

Huvudritningar

Utredning  av  den  ekonomiska  situationen,  exempelvis  bokslutshandlingar  (gäller  inte  kommuner,  samkommuner  och  statliga  organisationer)

Kopior  av  myndighetstillstånden

Kostnadsberäkning  och  finansieringsplan  specificerad  för  projektet

Bygginvestering

samfundets  stadgar  eller  bolagsordning    


