Töm blanketten

Bilaga
Ansökan om rehabilitering
Näringsstöd

Fpa

KU 105r

kan beviljas när en sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt för eller hindrar den sökande att klara
L Näringsstöd
sig i arbetet. Företagare kan beviljas näringsstöd för anskaffning av arbetsredskap och maskiner och för grundande eller

L

omläggning av egen företagsverksamhet.
Om du inte tidigare har ansökt om förmåner hos FPA och du har flyttat till Finland, ska du dessutom fylla i blankett Y 77r.
Om du är på väg utomlands, ska du också fylla i blankett Y 38r (se anvisningarna på blanketten).

Ansökningstid: Rehabilitering ersätts tidigast från början av den månad då ansökan har inkommit till FPA.

1. Uppgifter om den sökande
Efternamn och förnamn

Personbeteckning

2. Uppgifter om näringsstödet
Avsikten är att använda näringsstödet för
grundande av ett företag

omläggning av företagsverksamhet

anskaffning av arbetsredskap till ett verksamt
företag

L Näringsstöd beviljas inte för ett företags löpande driftsutgifter.
För vilket ändamål söker du näringsstöd? Redogör detaljerat för användningen av stödet och kostnaderna. Om du tänker anskaffa
arbetsredskap, räkna då upp vilka redskap.

L Till ansökan ska du bifoga en kostnadsberäkning för anskaffningen av de nödvändiga arbetsredskapen/maskinerna, de
offerter du fått och en finansieringsplan.

Har du sökt eller fått stöd för samma näringsverksamhet från annat håll?
Nej

Jag har ansökt

Jag har fått. Vilket stöd? Varifrån? Hur mycket?

3. Uppgifter om företaget
Bransch och företagsform
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Beskriv företaget och dess produktionsbransch. Beskriv mekaniseringsgraden och när det gäller ett lantbruksföretag bl.a.
produktionsinriktning och odlingsareal.

Beskriv dina uppgifter i företaget.

Andra arbetstagare och deras uppgifter i företaget.

4. Utsikter för företaget
Bedöm företagets utsikter till framgång.

Om ansökan gäller grundande av ett företag eller omläggning av företagsverksamhet, ska du bifoga
utlåtande av näringsombudsman eller annan sakkunnig
verksamhets-, ekonomi- och marknadsföringsplan
tillstånd att utöva näring
grundanmälan
Företagets inkomster. Ge en uppskattning av inkomsterna om det gäller ett nytt företag.

Företagets skulder

Andra skulder

Hurdan utbildning, arbetserfarenhet och företagarerfarenhet har du?
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5. Arbetsredskap till ett verksamt företag
Beskriv användningen av de arbetsredskap som du kommer att anskaffa med näringsstödet och nyttan av redskapen med tanke på
din sjukdom eller funktionsnedsättning.

6. Bilagor
Kostnadsberäkning
Offerter gällande arbetsredskap/maskiner
Finansieringsplan
Övriga bilagor; vilka?

7. Övriga upplysningar

L Ange med ett nummer vilken punkt på blanketten du hänvisar till.

Övriga upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

8. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.
Den sökandes underskrift

Ort och datum
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

