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1. YRITYS

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka

Yrityksen sijantikunta

Yhdyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero

2. YRITYKSELLE KULUVAN JA KAHDEN EDELLISEN VUODEN AIKANA MYÖNNETTY JA MAKSETTU DE MINIMIS-TUKI

3. YRITYKSEN OMISTAJAT

4. YRITYKSEN TUOTTEET

Liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä

Tilikauden päättyminen (kk/v)

Liikevaihto, euroa

Taseen loppusumma, euroa

Työntekijöiden määrä

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

YRITYSTIETOLOMAKE / SOPIMUS                   
Liite yritysryhmän kehittämishankehakemukseen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 
2014-2020

Yrityksen toimiala

Edelliset tilikaudet Kuluva tilikausi

Yrityksen nykyiset tuotteet ja niiden osuudet (%) yrityksen liikevaihdosta. Tuotteet, joita suunniteltu toimenpide koskee ja niiden osuudet (%) 
koko liikevaihdosta toimenpiteen toteutumisen jälkeen.

Yrityksen omistajat ja omistajien osuudet. Mikäli toisen yrityksen tai yritysten omistus hakijayrityksestä on 1/4 tai enemmän, on mainittava 
omistajayrityksen tai -yritysten edellisen tilikauden liikevaihto, taseen loppusumma ja työntekijöiden määrä (tarvittaessa erillinen liite)

Kaupparekisteriin merkitsemisajankohta

Tuen laatu (avustus, 
korkotuki)

Määrä, euro Myöntämispäivä

Yhteyshenkilön nimi ja asema organisaatiossa

Tuen myöntäjä

Yrityksen toiminnan alkamisajankohta

Y-tunnusNimi Tilatunnus

Hakijan verotuskunta

5. LIIKEVAIHTO, TASE JA TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ VUOSITYÖPAIKKOINA

Maksupäivä
Tuesta maksettu, 

euro

Tulevat tilikaudet
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A. Yrityskohtaisten kehittämistoimenpiteiden kustannusarvio Viranomaisen merkintöjä

Palkkauskulut

Ostopalvelut ja palkkiot

Matkakulut

Muut kustannukset

Kustannukset yhteensä

C. Kustannukset yhteensä (A+B)

yksityinen rahoitus (yrityksen maksama osuus)

julkinen rahoitus (de minimis-tukea yritykselle)

8. YRITYSRYHMÄHANKKEESEEN OSALLISTUVAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS

Rahoituspäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten ELY-keskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta ja julkisilta rahoittajilta 
(esim. Finnvera, lääninhallitus, veroviranomaiset). Allekirjoittanut suostuu siihen, että ELY-keskus voi liike- ja 
ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännösten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin 
sekä rahoitussuunnitelmassa mainittuihin muihin rahoittajiin hankkiakseen yritysryhmähankkeeseen osallistujaan ja tähän 
toimenpiteeseen liittyviä tietoja.

Paikka ja aika

YRITYSKOHTAISET KEHITTÄMISTOIMENPITEET
(Tarvittaessa erillinen suunnitelma)

B. Osuus yritysryhmähankkeessa yhteisesti 
toteutettavien toimenpiteiden kustannuksista

6. KEHITTÄMISTOIMENPIDE

7. KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Allekirjoittanut vakuuttaa tässä lomakkeessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.  Allekirjoittanut  on tutustunut 
lomakkeen täyttöohjeeseen ja saanut yritysryhmähankkeen toteuttajalta riittävät tiedot suunnitellusta toimenpiteestä. 
Allekirjoittanut yritysryhmähankkeeseen osallistuva suostuu toimittamaan yritysryhmän kehittämistukihakemuksen 
ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset ja suostuu yritysryhmässä tehtävän kehittämistyön osalta suoritettavaan  
yrityskatselmukseen.

Allekirjoittanut suostuu siihen, että yritysryhmän kehittämishankkeen saamasta tuesta ja muusta julkisesta rahoituksesta 
luetaan enintään tämän lomakkeen kohdassa 7C mainittu julkisen rahoituksen määrä allekirjoittaneen yrityksen de miminis -
tueksi. Yrityksen saama de minimis -tuki ei minkään kolmen verovuoden jakson aikana saa ylittää 200 000 euroa.

Allekirjoitus ja nimenselvennös
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2. Seuraavat kaikille yrityksille yhteiset varsinaiset kehittämistoimenpiteet (tarvittaessa suunnitelma eri liitteellä):

YRITYKSEN JA YRITYSRYHMÄHANKKEEN TOTEUTTAJAN SOPIMUS YRITYSRYHMÄHANKKEESEEN 
OSALLISTUMISESTA

Allekirjoittaneet yritysryhmähankkeeseen osallistuva (yritys) ja yritysryhmähankkeen toteuttaja (toteuttaja) sopivat 
tällä sopimuksella seuraavaa: 

Toteuttajan allekirjoitus ja nimenselvennös

Lisäksi toteuttaja toteuttaa seuraavat kaikille osallistujayrityksille yhteisesti tehtävät toimenpiteet, joiden 
kustannuksista yrityksen osuus on enintään kohdassa 7B mainitun suuruinen: 

1. Yritysryhmähankkeen kokoaminen, tuen ja maksatuksen hakeminen, kirjanpito ja muu tarvittava hallinnointityö

Yrittäjä sitoutuu maksamaan toteuttajalle yksityistä rahoitusosuutta enintään kohdassa 7C mainittu yksityisen 
rahoituksen määrä. 

Paikka ja aika Yrittäjän  allekirjoitus ja nimenselvennös

Toteuttaja toteuttaa yrityksessä kohdassa 6 tai erillisellä liitteellä kuvatut yrityskohtaiset kehittämis-toimenpiteet, 
joiden kustannukset ovat yhteensä enintään kohdassa 7A mainitun suuruiset.
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