Töm blanketten
Spara

Idéblankett för projekt
Idésökning för ERUF-finansiering som förverkligar 6Aika-strategin 13.8–10.9.2018.
Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Finlands strukturfondsprogram

Projektidéns namn ("Arbetsnamn" för projektet i planeringsskedet)

Organisationen som föreslår projektidén

Gatuadress

Kontaktperson i idéfasen

Postnummer och postanstalt

Kontaktpersonens e-postadress Kontaktpersonens tfn

Övriga delgenomförare

Andra eventuella samarbetspartner som inte får ERUF-finansiering för deltagande i projektet
(Uppgifterna är inte nödvändiga i idéfasen men behövs i den egentliga finansieringsansökan)

Beräknad tid för genomförandet av projektet (rekommenderas att projektet avslutas 31.12.2020)

Till vilka av de sex 6Aika-städerna riktar
sig projektet? (välj endast de städer som
projektets åtgärder i praktiken riktas till)
☐ Helsingfors
☐ Esbo
☐ Vanda
☐ Åbo
☐ Tammerfors
☐ Uleåborg

Projekten kan hänföra sig till det särskilda målet 3.2
som ingår i verksamhetslinje 2.
Beskrivningar av verksamhetslinje 2 och de särskilda
målen finns i strukturfondsprogrammet.

1. Sammanfattning av projektidén (Koncis beskrivning av projektet, max. 300 tecken)

2. Vilket är projektets främsta mål? Vilka förändringar eftersträvar projektet? (Max. 1 500 tecken)

3. II strukturfondsprogrammets
3.
strukturfondsprogrammets särkilda
särkilda mål
mål 3.2
3.2 kan
kan projektets
projektets målgrupper
målgrupper vara
vara små
små och
och
medelstora företag, forsknings- och utbildningsorganisationer och/eller kommuner. Beskriv
vilka målgrupper projektet i fråga har och vilka konkreta, direkta åtgärder som riktas till dem.
(Max. 3 000 tecken)

4. Vilka resultat ger projektet? (Beskriv vilken nytta målgruppen har av projektet. Max. 1 500 tecken.)

5. På vilket sätt utnyttjar projektet resultat, metoder och erfarenheter som tidigare 6Aikaprojekt har gett upphov till? (Max. 1 500 tecken)

6. På vilket sätt involverar projektet företag? På vilket sätt gynnar projektet företagen? (Ange
konkreta åtgärder och aktörer. Max. 1 500 tecken.)

7. På vilket sätt har 6Aika-städerna hittills deltagit i beredningen av projektidén? Vilken roll
har 6Aika-strategins sex medverkande städer i genomförandet av projektet? (Max. 1 500 tecken)

Preliminär kostnadsberäkning för projektet

Preliminär finansieringsplan för projektet

(Beräknade kostnader i euro)
Lönekostnader

(Beräknad finansiering i euro)
ERUF-finansiering och statlig
finansiering
Kommunal finansiering
Annan offentlig finansiering

€
€
€

Privat finansiering

€

Köpta tjänster
Investeringar i maskiner
och anordningar
Övriga kostnader
Flat rate (24% eller 15%)
Kostnader totalt

€
€
€
€
€
€

Finansiering totalt

€

Den som lämnar in projektidén går med på att Nylands förbund får vidarebefordra projektidén för
behandling till de sex medverkande städerna. Idésökningsblanketten ska undertecknas av en person
som innehar namnteckningsrätt inom organisationen.
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 10.9.2018 klockan 14.00, antingen med
e-post eller per post (Om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast
10.9.2018):
Skicka blanketten som bifogad fil med e-post (undertecknad och skannad). Skriv "6Aika-idésökning" i
meddelandets rubrikfält.
toimisto@uudenmaanliitto.fi
Eller till
Nylands förbund / registratur
6Aika-idésökning
Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

