Töm blanketten

Idéblankett för projekt
Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Finlands strukturfondsprogram Idésökning för
ERUF-finansiering i södra Finland 29.10–30.11.2018.
Projektidéns namn ("Arbetsnamn" för projektet i planeringsskedet)

Organisation som föreslår projektidén

Gatuadress

Kontaktperson i idéfasen

Postnummer och postanstalt

Kontaktpersonens e-postadress

Kontaktpersonens
telefonnummer

Delgenomförare/övriga sökande (i samprojekt)

Övriga samarbetspartner i genomförandet av projektet (frivilligt i idéfasen, obligatoriskt i den egentliga
finansieringsansökan)

Beräknad tid för genomförandet av projektet (projektet kan pågå i högst 3 år)

Geografiskt målområde (välj endast de landskap
som projektets åtgärder i praktiken riktas till och
varifrån finansiering för projektet sökes)

Södra Karelen
Egentliga Tavastland
Kymmenedalen
Päijänne-Tavastland
Nyland
Egentliga Finland
Annat område, vilket?

Verksamhetslinje och särskilt mål, som projektet planeras
utgå ifrån (välj verksamhetslinje och särskilt mål i menyerna
nedan). Finansieringen för de olika verksamhetslinjerna
varierar mellan landskapen, mer information i
ansökningsguiden. Strukturfondsprogrammets
verksamhetslinjer och särskilda mål.

Välj verksamhetslinje

Välj särskilt mål

Sammanfattning av projektidén (Kort beskrivning av projektet, max. 2 500 tecken.)

Vilket är projektets huvudmål? (Från vilket behov utgår projektet? Vilket problem löser projektet? Max. 1 500 tecken.)

Vilka resultat ger projektet? Vilka verkningar har projektet på kort och lång sikt? (Åtgärderna kan till exempel resultera i nya
tjänster, verksamhetsmodeller, utredningar, handböcker, anvisningar eller andra produkter. Målen som ställts upp för projektet
ska återspeglas i resultatet. Max. 1 500 tecken.)

Egentliga målgrupper (De intressegrupper som man vill att åtgärderna i första hand riktas till.) Max. 500 tecken

Konkreta åtgärder inom projektet (Metoder och åtgärder med vilka projektets mål ska nås. Till exempel "Åtgärd 1, vem har
ansvaret och för vad, hur, när, var och med vem". Max. 2 500 tecken.)

Preliminär kostnadsberäkning för projektet
(Beräknade kostnader i euro)
Lönekostnader
Köpta tjänster
Investeringar i maskiner och anordninga
Övriga kostnader
Flat rate (24% eller 15%)
0,00 €
Kostnader totalt

Preliminär finansieringsplan för projektet
(Beräknad finansiering i euro)
ERUF- finansiering och statlig finansiering
Kommunal finansiering
Annan offentlig finansiering
Privat finansiering
Finansiering totalt
0,00 €

I samprojekt ges en uppskattning över hur kostnaderna fördelar sig mellan landskapen
(Beräknade kostnader i euro)
Södra Karelen
Egentliga Tavastland
Kymmenedalen
Päijänne-Tavastland
Nyland
Egentliga Finland
Annat landskap, vilket?

Den som lämnar in projektidén går med på att idéblanketten får kopieras åt landskapsförbunden i södra Finland då idéblanketterna
behandlas samt även till övriga intressegrupper i samband med att sakkunnigutlåtanden ges om blanketten.
Personuppgifterna används inte för något annat ändamål än för behandlingen av idéblanketten. Nylands förbund hanterar personuppgifter
omsorgsfullt och tryggt, bekanta dig med Nylands förbunds dataskyddsbeskrivning.

Plats och tid
Underskrift
Namnförtydligande

Ställning inom organisationen

Den undertecknade idéblanketten ska lämnas in senast 30.11.2018 klockan 14.00, antingen med e-post eller per post (om
blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 30.11.2018):
Skicka blanketten som bifogad fil med e-post (undertecknad och skannad). Skriv "ERUF-idésökning" i meddelandets rubrikfält.
toimisto@uudenmaanliitto.fi
eller till
Nylands förbund / registratorskontoret, ERUF-idésökning, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

