
KYMENLAAKSON LIITTO 
MAAKUNNAN OMAEHTOINEN KEHITTÄMINEN (MOKRA)

Rahoitushakemus 

Hakemus on Kymenlaakson liitto täyttää 
☐ Uusi

Saapunut 
☐ Muutoshakemus, mihin

Dnro 
☐ Korjaus/Täydennys edelliseen hakemukseen

1. HANKE

Hankkeen nimi 

Hankkeen toteutusaika 

Alkamispäivä Päättymispäivä 

Hankkeen hallintomalli 

☐ Hankkeella on yksi hakija ja vastuullinen toteuttaja (ns. perushanke)

☐ Yhteishanke (hankkeella on päähakijan lisäksi muita hakijoita.)

☐ Hankkeessa käytetään tuen siirtämismenettelyä (yksi hakija, mutta osa tuesta siirretään yhdelle tai
useammalle taholle) 

2. HAKIJAN TIEDOT

Hakija Y-tunnus

Postiosoite Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Pankkiyhteys 

Yhteyshenkilö 

Puhelin Sähköposti 

Hakijan vastuuhenkilö (nimenkirjoitusoikeus) 

Puhelin Sähköposti 
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Rahoitushakemus 

3. HANKESUUNNITELMA tavoitteet, konkreettiset toimenpiteet ja vaikutukset

Tärkeimmät tavoitteet 

Tiivistetty hankekuvaus ja keskeiset toimenpiteet 
Hakemuksen liitteenä tulee olla erillinen hankesuunnitelma, jossa esitetään em. asiat tarkemmin. 
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Hankkeen tulokset 

Miten toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen 



MAAKUNNAN OMAEHTOINEN KEHITTÄMINEN (MOKRA) 
Rahoitushakemus KYMENLAAKSON LIITTO 

4. HANKKEEN VAIKUTTAVUUS

Indikaattoritiedot Lyhyet kuvaukset (lisää liitteessä) 
Käynnistyvät kehitysprosessit 

kpl 

Myötävaikutuksella säilytettävät / syntyvät yritykset 
kpl 

Myötävaikutuksella säilytettävät / syntyvät 
työpaikat kpl 

Osallistuvien tahojen / henkilöiden määrä 
kpl 

Hanke edistää hiilineutraalisuutta ja 
resurssitehokkuutta 

☐ kyllä

☐ ei

Miten hanke edistää Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita? linkki

https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021
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Miten hanke hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä 
toipumista sekä vastaa tulevaisuuden haasteisiin? 

Tasa-arvovaikutukset 

☐ Tasa-arvohanke ☐ Tasa-arvosuuntautunut hanke ☐Ei tasa-arvovaikutuksia
Sosiaaliset vaikutukset 

☐ Kyllä ☐ Ei ☐ Ei tietoa

Ympäristövaikutukset 

☐ Ympäristömyönteinen ☐ ei merkittäviä ympäristövaikutuksia
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5. HANKKEEN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄ

Hankkeen alueellinen kohdentuminen
☐ Kunta ☐ Maakunta ☐ Valtakunnallinen

☐ Kuntien yhteinen ☐ Maakuntien yhteinen ☐ Kansainvälinen

Toteuttamisalueen maantieteellinen tarkennus (nimeä kunta/kunnat, maakunta/maakunnat) 

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät 

6. HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

 Käytettävä kustannusmalli (kts. hakuohje) 
☐ Flat Rate 24 % ☐ Suorat kustannukset
☐ Flat Rate 15% ☐ Kertakorvaus / Lump Sum

☐ Arvonlisävero jää hakijan lopullisiksi kustannuksiksi. Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero
☐ Arvonlisävero ei jää hakijan lopullisiksi kustannuksiksi. Kustannukset ilmoitettu verottomina
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20 20 20 Yhteensä 
Henkilöstökustannukset 

Ostopalvelut 

Matkakustannukset (ei täytetä 24 % 
flat rate hankkeissa) 
Kone- ja laitehankinnat (ei yleensä 
täytetä flat rate hankkeissa) 
Toimisto- ja vuokra-kustannukset (ei 
täytetä 24 % flat rate hankkeissa) 
Muut kustannukset 

Välilliset kustannukset, täytetään 
vain flat rate-hankkeissa 
Kustannukset yhteensä 

Tulot (merkitään negatiivisenä -) 

Nettokulut yhteensä 

7. HANKKEEN RAHOITUS- JA MAKSATUSSUUNNITELMA (osatoteuttajat yhteensä)

20 20 20 Yhteensä 
Haettava rahoitus 

Kuntarahoitus 

hakijan oma rahoitus 

muu kuntarahoitus 

Muu julkinen rahoitus 

Yksityinen rahoitus 

hakijan oma rahoitus 

muu yksityinen rahoitus 

Kokonaisrahoitus 

tästä vähennetään hankkeen tulot 

Nettorahoitus yhteensä 

Yhteishankkeissa jokainen osatoteuttaja toimittaa taustalomakkeella omat tietonsa kustannuksista ja 
rahoituksesta, sekä kuvauksen toteutuksesta ja roolista 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

8. MUU RAHOITUS

Onko hankkeeseen haettu rahoitusta muilta viranomaisilta ☐ Kyllä ☐ Ei
De minimis -säännön mukainen julkinen rahoitus, jota hakija tai joku toteuttajista on saanut viimeisen 
kolmen vuoden aikana. 
Rahoituksen myöntänyt 
viranomainen 

Rahoituksen saaja Päätöspäivämäärä Rahoituksen määrä 

9. OHJAUSRYHMÄ

Hakijan ehdotus hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

10. ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoittaja(t) sitoutuvat toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen
mukaisesti ja vakuuttavat nämä tiedot oikeiksi. Allekirjoittaja(t) ovat velvollisia antamaan hankkeen
toteutukseen liittyviä seurantatietoja hankkeen julkishallinnon rahoittajalle.

Tämä hakemus voidaan myös siirtää tai jäljentää muille valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä 
asiantuntijalausunnon antamista varten muillekin tahoille. 

Hakijan allekirjoitus 
Paikka ja aika 20 
Hakijan allekirjoitus 
(yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaava 
henkilö) 
Nimenselvennös ja tehtävänimike 

Kustannusten tukikelpoisuus alkaa aikaisintaan hankehakemuksen jättämisajankohdasta. 

11. LIITTEET

 Hankesuunnitelma 
 Nimenkirjoitusoikeuden todentava ote 
 Kauppa- / yhdistysrekisteriote 
 Yhteistyösopimus 
 Yhteishankkeen taustalomake 
 Muiden rahoittajien rahoitussitoumukset 
 Muut liitteet kpl (ALV-todistus tarvittaessa) 
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