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Valtionavustushakemus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuodelle 2021
1. Hakijan tiedot:
Hakijan/Yrityksen nimi:
Y-tunnus:
Koko (pk-yritys vai suuri yritys1):
pk-yritys
suuri yritys
On hyvä huomata, että EU-oikeudellisesti katsottuna pk-yrityksenä ei voida pitää yritystä, jonka pääomasta tai äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yhden tai useamman yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön tai –laitoksen hallinnassa. Tällöin kyse on siis suuresta yrityksestä.
2. Mihin kustannuksiin avustusta haetaan:
Avustus ei-taloudelliseen toimintaan
Avustus taloudelliseen toimintaan
Avustus investointeihin
3. Tiivis selvitys lentopaikan nykyisestä toiminnasta ja sen kehityksestä vuosina 2018-2020 sekä ja operaatio/matkustajamääristä.

Kirjoita selvitys tähän tai erilliselle liitteelle. Mikäli vastaus on erillisellä liitteellä, kirjaa tähän
liitteen nimi ja numero.

1

Yritysluokkien määrittelyssä sovellettavat raja-arvot ja säännöt löytyvät komission asetuksen 651/2014 (muutettuna
asetuksella 1084/2017) liitteestä 1
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4. Mikäli avustusta haetaan investointeihin, kuvaus hankkeesta, mukaan lukien toimenpiteiden alkamisja päättymispäivä sekä investoinnin käyttöikä:
Kirjoita selvitys tähän tai erilliselle liitteelle. Mikäli vastaus on erillisellä liitteellä, kirjaa tähän liitteen nimi
ja numero.

5. Tuen kohteeksi esitetyn hankkeen/toiminnan sijainti:

6. Luettelo hankkeen/toiminnan kustannuksista sekä alustava kuvaus mahdollisen hankinnan toteuttamisesta ja aikataulusta.

7. Muu mahdollinen hakemuksen kohteena olevaan toimintaan kohdistuva julkinen tuki tai avustus
(esim. kuntien myöntämä tuki tai rahoitus):

8. Tarvittavan avustuksen määrä ja investointien kohdalla myös oman rahoituksen osuus (julkisen tuen
määrä investoinneissa voi olla enintään 75 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista):

9. Tilinumero, jolle mahdollinen avustus toivotaan maksettavan:

10.Sähköinen yhteystieto, johon päätökset sekä muut tiedot ja tiedustelut toimitetaan.
Ilmoittamalla sähköisen yhteystiedon, hakija hyväksyy päätösten ja muiden tietojen ja tiedustelujen toimittamisen sähköisesti.
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Hakijan vahvistaa, että hakija ei ole taloudellisissa vaikeuksissa2 tai insolvenssimenettelyn kohteena eikä
myöskään valtiontukia koskevan takaisinperintämenettelyn kohteena (ns. deggendorf-sääntö):
Kyllä
Mikäli toimintatukea haetaan palkkakustannusten kattamiseen, hakija vahvistaa, ettei sitä koske mikään valtionavustuslain 7 §:n 2 momentissa3 mainituista seikoista:
Kyllä

Hakemuksen liitteeksi tulee liittää:
1. Toimijan tilinpäätös edelliseltä vuodelta
2. Toimijan liiketoimintasuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma toiminnan kehittämisestä lähivuosina.
Hakemuksessa tulee myös selvittää lentopaikan nykyistä toimintaa ja operaatio/matkustajamääriä sekä tiivis
kuvaus toiminnasta ja sen kehityksestä vuosina 2018-2020. Vastauksen voi kirjoittaa kohtaan 3. tai erilliselle
liitteelle.
Hakija voi jättää vain yhden hakemuksen lentoasemaa kohden. Mikäli yhdelle kentälle kohdistuu useamman hakijan hakemuksia, priorisoidaan hakemukset sen mukaan, mikä parhaiten tukee tukikierroksen tavoitteita. Mikäli hakija hakee tukea useammalle hankkeelle, tulee hakemuksessa selkeästi ilmoittaa priorisointijärjestys hankkeiden kesken.
Hakemukseen tulee liittää kaikki pyydetyt selvitykset ja asiakirjat. Selvitysten tai asiakirjojen puuttuminen voi
johtaa hakijan sulkemiseen pois hakumenettelystä. Lisäksi hakumenettelyn ulkopuolelle voidaan sulkea pois
hakijat, joka on selkeästi vääriä tietoja.
Liikenne- ja viestintäministeriö varaa oikeuden tarkastaa kaikilta tarjoajilta mm. mahdolliset kirjoitus- tai laskuvirheet tai muut vähäiset puutteet. Tarkastamisella ei kuitenkaan anneta hakijoille mahdollisuutta parantaa tai olennaisesti muuttaa hakemustaan.
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Taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä on määritetty komission tiedonannos.sa suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (2014/C
249/01) kohdassa 2.2.
3
Jos valtionavustusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin, avustus voidaan myöntää vain erityisen painavasta syystä,
jos:
1) valtionavustuksen hakija tai tämän rikoslain (39/1889) 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu edustaja
on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen mainitun lain 47 luvun 6 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana;
2) valtionavustuksen hakija tai tämän rikoslain 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu edustaja on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu rangaistukseen ulkomaalaislain (301/2004) 186 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana; tai
3) valtionavustuksen hakijalle on lainvoimaisella päätöksellä määrätty työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä
tarkoitettu seuraamusmaksu valtionavustuksen myöntövuonna tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana.

