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Raportointijaksolle haettu EY:n rahoitustuki (euroina)

Yhteensä
(C)+(D)

YHTEENSÄ

Toimityyppi

TTK          (A)

päättyy: 

Hallinnointi 
(C) Muut  (D)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Seitsemäs puiteohjelma - Avustussopimus - Liite VI - Koordinointi- ja tukitoimi - ERANET Plus -toimet

Jos 3. osapuoli, 
yhteydessä 
rahoituksen 
saajaan nro

Rahoitusta koskeva yhteenvetoraportti - Koordinointi- ja tukitoimi (CSA) -  ERANET Plus -toimet (koordinaattori täyttää)

Oikaisu
(kyllä/ei)

Rahoitusjärjestely

Hankkeen nro

Rahoituk-
sen saaja 

nro

Demonstrointi
(B)Organisaation

 lyhytnimi

Hankkeen lyhytnimi



7. puiteohjelma - Avustussopimus - Liite VI - Koordinointi- ja tukitoimi (CSA) - ERANET Plus -toime

Hankkeen nro Rahoitusjärjest.
Hankkeen lyhytnimi

Jakso: alkaa pp/kk/vv Kyllä/Ei
päättyy pp/kk/vv

Virallinen nimi nn
Organisaation lyhytnimi nn

%

Toimityyppi
TTK
(A)

Demonstrointi
(B)

Hallinnointi 
(C)

Muut 
(D) YHTEENSÄ         (C+D)

Henkilöstökustannukset
Alihankinta
Muut välittömät kustannukset
Välilliset kustannukset
Kokonaissumma/kiinteä 
osuus/yksikkökust.taulukko
Valtioiden rajat ylittävien 
hankkeiden yhteiseen luet-teloon 
liittyvä kok.rahoitus

Yhteensä 
EY:n rahoitus enintään
Haettu EY:n rahoitus

Kyllä/Ei

Jos kyllä, mainitkaa nämä määrät (euroina)

Onko ennakkomaksuista saatu II.19 artiklan mukaisia korkotuloja? Kyllä/Ei
Jos kyllä, mainitkaa määrä (euroina).

4. Menettelytapoja koskeva lausunto
Kyllä/Ei

Kyllä/Ei

Tarkastajan nimi

5. Rahoitusselvityksiä koskeva lausunto

Kyllä/Ei

Tarkastajan nimi

Rahoituksen saajan leima

Rahoituksen %-osuus TTK-toimissa (A)

Onko ilmoitettu keskimääräiset henkilöstökustannukset II.14 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

Jos kiinteä osuus (välilliset kust.):  %

3. Ennakkomaksuista saadut korot (koordinaattori täyttää )

2. Tulot
Onko kolmansilta osapuolilta saatu veloituksetta varojen siirtoja tai luontoissuorituksia tai onko hankkeesta saatu tuottoja, jotka 
voidaan katsoa avustussopimuksen II.17 artiklan mukaisiksi tuloiksi?

1. Tukikelpoiset kustannukset/kokonaissumma/kiinteä osuus/yksikkökustannustaulukko/valtioiden rajat ylittävien hankkeiden yhteiseen 
luetteloon liittyvä rahoitus (euroina)

Onko tämän rahoitusselvityksen mukana riippumattoman tarkastajan lausunto rahoitusselvityksistä II.4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti?

Onko riippumaton tarkastaja antanut menettelytapoja koskevan lausunnon, jonka komissio on hyväksynyt II.4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti?

Lausunnon kulut (euroina), jos ne peritään 
tämän hankkeen yhteydessä

Rahoituksen saajan nro

Onko kyseessä oikaisu edelliseen rahoitusselvitykseen?  

Päiväys ja allekirjoitus

Henkilö(t), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa tämä rahoitusselvitys

6. Rahoituksen saajan antama vakuutus

Vakuutamme kunnian ja omantunnon kautta, että:
- edellä ilmoitetut kustannukset liittyvät suoraan voimavaroihin, joita käytetään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ne ovat avustussopimuksen II.14 ja
II.15 artiklassa tai - mikäli tarpeen - liitteessä III ja 7 artiklassa (erityisehdot) mainittuja tukikelpoisia kustannuksia;

- edellä ilmoitetut tulot ovat ainoita kolmansilta osapuolilta veloituksetta saatuja varojen siirtoja tai luontoissuorituksia ja ainoita hankkeen tuottoja, jotka 
voidaan katsoa avustussopimuksen II.17 artiklan mukaisiksi tuloiksi;

- edellä ilmoitetut korkotulot ovat ainoita ennakkomaksuista saatuja korkotuloja, jotka vastaavat avustussopimuksen II.19 artiklan määritelmää;

- kaikkien tässä rahoitusselvityksessä ilmoitettujen tietojen tueksi voidaan esittää asiakirjat, jotka annetaan käyttöön komission pyynnöstä sekä komission 
ja/tai tilintarkastustuomioistuimen ja/tai näiden valtuutettujen edustajien tekemien tarkastusten yhteydessä.

Lausunnon kulut (euroina)

Lomake C - Rahoitusselvitys (kukin rahoituksen saaja täyttää)

Koordinointi- ja tukitoimi (CSA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osallistujan tunnus

nnnnnn



Hankkeen nro Rahoitusjärjest.
Project Acronym

Jakso: alkaa pp/kk/vv Kyllä/Ei
päättyy pp/kk/vv

3. osapuolen virallinen nimi nn
3. osap. organisaation lyhytnimi nn

%

Toimityyppi
TTK
(A)

Demonstration
(B)

Hallinnointi 
(C)

Muut 
(D) YHTEENSÄ         (C+D)

Henkilöstökustannukset
Alihankinta
Muut välittömät kustannukset
Välilliset kustannukset
Kokonaissumma/kiinteä 
osuus/yksikkökust.taulukko
Valtioiden rajat ylittävien 
hankkeiden yhteiseen luet-
teloon liittyvä kok.rahoitus

Yhteensä
EY:n rahoitus enintään
Haettu EY:n rahoitus

Kyllä/Ei

Jos kyllä, mainitkaa nämä määrät (euroina)

Onko ennakkomaksuista saatu II.19 artiklan mukaisia korkotuloja? Kyllä/Ei
Jos kyllä, mainitkaa määrä (euroina).

4. Menettelytapoja koskeva lausunto
Kyllä/Ei

Kyllä/Ei

Tarkastajan nimi

5. Rahoitusselvityksiä koskeva lausunto

Kyllä/Ei

Tarkastajan nimi

Kolmannen osapuolen leima

7. puiteohjelma - Avustussopimus - Liite VI - Koordinointi- ja tukitoimi (CSA) - ERANET Plus -toime
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Yhteydessä rahoituksen saajaan nro

Onko kyseessä oikaisu edelliseen rahoitusselvitykseen?  

Lomake C - Rahoitusselvitys (kolmas osapuoli täyttää) Täytetään vain sovellettaessa erityisehtoa nro 10

Koordinointi- ja tukitoimi (CSA)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolmannen osapuolen tunnus (PIC)

Päiväys ja allekirjoitus

Henkilö(t), jo(i)lla on valtuudet allekirjoittaa tämä rahoitusselvitys

6. Kolmannen osapuolen antama vakuutus

Vakuutamme kunnian ja omantunnon kautta, että:
- edellä ilmoitetut kustannukset liittyvät suoraan voimavaroihin, joita käytetään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja ne ovat avustussopimuksen 
II.14 ja II.15 artiklassa tai - mikäli tarpeen - liitteessä III ja 7 artiklassa (erityisehdot) mainittuja tukikelpoisia kustannuksia;

- edellä ilmoitetut tulot ovat ainoita kolmansilta osapuolilta veloituksetta saatuja varojen siirtoja tai luontoissuorituksia ja ainoita hankkeen tuottoja, jotka 
voidaan katsoa avustussopimuksen II.17 artiklan mukaisiksi tuloiksi;

- edellä ilmoitetut korkotulot ovat ainoita ennakkomaksuista saatuja korkotuloja, jotka vastaavat avustussopimuksen II.19 artiklan määritelmää;

- kaikkien tässä rahoitusselvityksessä ilmoitettujen tietojen tueksi voidaan esittää asiakirjat, jotka annetaan käyttöön komission pyynnöstä sekä 
komission ja/tai tilintarkastustuomioistuimen ja/tai näiden valtuutettujen edustajien tekemien tarkastusten yhteydessä.

Lausunnon kulut (euroina)

Onko tämän rahoitusselvityksen mukana riippumattoman tarkastajan lausunto rahoitusselvityksistä II.4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti?

Onko riippumaton tarkastaja antanut menettelytapoja koskevan lausunnon, jonka komissio on hyväksynyt II.4 artiklan 4 
kohdan mukaisesti?

Lausunnon kulut (euroina), jos ne peritään 
tämän hankkeen yhteydessä

Rahoituksen %-osuus TTK-toimissa (A)

Onko ilmoitettu keskimääräiset henkilöstökustannukset II.14 artiklan 1 kohdan mukaisesti?

Jos kiinteä osuus (välilliset kust.):  %

3. Ennakkomaksuista saadut korot (koordinaattori täyttää)

1. Tukikelpoiset kustannukset/kokonaissumma/kiinteä osuus/yksikkökustannustaulukko/valtioiden rajat ylittävien hankkeiden yhteiseen 
luetteloon liittyvä rahoitus (euroina)

2. Tulot
Onko kolmansilta osapuolilta saatu veloituksetta varojen siirtoja tai luontoissuorituksia tai onko hankkeesta saatu tuottoja, 
jotka voidaan katsoa avustussopimuksen II.17 artiklan mukaisiksi tuloiksi?
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