Tyhjennä lomake

Kustannusarvio
Kela
Kuntoutuksen KKRL 12 §:n kehittämishankkeiden rahoitus

Päiväys

Hankkeen nimi
1. Kehittämisen ja tutkimuksen välittömät kustannukset
Nimike/yksilöity kuluerä

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

Kaikki
yhteensä

Kelalta
haettava
yhteensä

3. vuosi

Kaikki
yhteensä

Kelalta
haettava
yhteensä

Henkilöstökulut

Ulkopuolisten
palvelujen ostot

Tilakustannukset

Kokous-, koulutusja matkakustannukset
Muut kustannukset

Tutkimus- ja kehittämiskustannukset yhteensä

2. Mahdollisten kuntoutuspalveluiden kustannukset
Nimike/yksilöity kuluerä

1. vuosi

2. vuosi

Henkilöstökulut

Tilakustannukset

Muut kustannukset

Kuntoutuspalvelut yhteensä

3. Kaikki kustannukset yhteensä

4. Kuntoutujien määrä
Henkilöä
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Kuntoutuspalveluiden hinta €/kuntoutuja
Verkkolomake (PDF)
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Seuraava sivu

5. Mahdolliset rahoittajat ja rahoitusosuus/vuosi. Hankkeen tutkimuksen ja kehittämisen välittömät kustannukset.
Rahoittaja

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

Yhteensä

Yhteensä

6. Mitä muut rahoittajatahot kustantavat
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Verkkolomake (PDF)
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Seuraava sivu

Täyttöohje

1. Kehittämisen ja tutkimuksen välittömät kustannukset
Välittömät kustannukset ovat suoraan tutkimuksesta tai kehittämisestä aiheutuvia kuluja (esimerkiksi työ, laitteet ja matkat).
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sivukuluineen.
Ulkopuolisten palvelujen osto
Ulkopuolisten palveluiden, kuten tutkimuksen tai tutkimuksen avustamiseen liittyvät palvelut.
Tilakustannukset
Kehittämis- ja tutkimushenkilöstön käyttämistä tiloista tai laitteista aiheutuneet kustannukset.
Kokous-, koulutus- ja matkakustannukset
Hankkeeseen liittyvät kokous-, koulutus- ja matkakulut.
Muut kustannukset
Muut kehittämisen ja tutkimuksen kustannukset.
Tutkimus- ja kehittämiskustannukset yhteensä
Kaikki kehittämisen ja tutkimuksen kulut yhteensä.
2. Mahdollisten kuntoutuspalveluiden kustannukset
Välittömät asiakastyöhön liittyvät kustannukset.
Henkilöstökulut
Kuntoutuspalveluihin liittyvät henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sivukuluineen.
Tilakustannukset
Tilakustannukset, jotka syntyvät kuntoutuspalvelun järjestämisestä.
Muut kustannukset
Kuntoutuspalveluihin liittyvät muut kustannukset, kuten kuntoutuspalvelua toteuttavien henkilöiden matkakustannukset verkostokäynneille ja
kotikäynneille. Lisäksi tähän voidaan eritellä mahdollisesti omaisen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset.
Kuntoutuspalvelut yhteensä
Kaikki kuntoutuspalveluiden kustannukset yhteensä.
3. Kaikki kustannukset yhteensä
Välittömät kehittämis- ja tutkimuskustannukset sekä kuntoutuspalveluiden kustannukset yhteensä.
4. Kuntoutujien määrä
Kaikki kuntoutuspalveluiden kustannukset yhteensä jaettuna kuntoutujien määrällä.
Mikäli kuntoutuksesta aiheutuu omaisten kustannuksia, ne lisätään kohtaan Muut kustannukset.
5. Mahdolliset rahoittajat ja rahoitusosuus/vuosi
Muiden rahoittajatahojen osuus/vuosi hankkeen tutkimuksen ja kehittämisen välittömistä kustannuksista.
6. Mitä muut rahoittajatahot kustantavat
Kerro, kuinka muut rahoittajatahot osallistuvat hankkeen välittömiin kuluihin.
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Tulosta

Lomakkeen alkuun

