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Ansökan 
Måltidsstöd

1. Uppgifter om den sökande

Företagets eller sammanslutningens namn

Restaurangens namn

Företag eller sammanslutning som driver studentrestaurangen

Måltidsstöd söks fr.o.m.

Studerande Övriga matgästerdag dag

Måltider med måltidsstöd serveras under restaurangens/matsalens öppettider

En uppskattning av antalet högskolestuderande som regelbundet äter i restaurangen och antalet övriga matgäster

eller för tiden 

Statsunderstöd kan beviljas tidigast från början av månaden före den månad då ansökan kom in.

Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress

Kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress

FO-nummer

Adress

Ansökningstid:

Adress

2. Uppgifter om den studentrestaurang för vilken måltidsstöd söks

3. Ansökan

4. Serveringstid

5. Antalet matgäster

RU 6r

–

från måndag till fredag kl. lördagar kl. 

kvällstid från måndag till fredag kl. söndagar kl. 

.

.

–

–

–

–

.

.

.

.

.

.

/ /

Webblankett (PDF)

Närmare information på 
www.fpa.fi/studieformaner-maltidsstod

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta ansökan och bilagorna på adressen 
Fpa, Måltidsstöd, PB 40, 40056 FPA.

https://www.fpa.fi/studieformaner-maltidsstod
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7. Måltidens pris

8. Betalningsuppgifter

9. Bilagor

10. Övriga upplysningar - Ange med nummer vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

11. Underskrift

Icke nedsatt pris för en måltid för högskolestuderande (detta är det pris som den 
studerande betalar utökat med måltidsstödets belopp) 

Pris inklusive moms som personalen betalar. 
Priset för en likadan måltid som serveras en person med rätt till gratis skolmåltid 
(om restaurangen har matgäster som har rätt till gratis skolmåltid) 

Fakturerare

Fakturerarens e-postadress

Kontonummer

Frågor som gäller hur ansökan ska fyllas i kan skickas per e-post till adressen ateriatuki@kela.fi.

Ort och datum

Får FPA meddela beslutet om måltidsstöd för kännedom via skyddad e-post?

Underskrift och namnförtydligande Telefonnummer
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Studentmåltid €
Högsta pris

Specialportion €
Lägsta pris Högsta pris

restauranginnehavaren

Ett utlåtande från högskolan om behovet av restaurangverksamheten och verksamhetens ändamålsenlighet.

Kopia av en veckomatsedel av vilken framgår vilka alternativ som följer rekommendationen.

restaurangen

Blankett (på finska) för bedömning av matens näringsmässiga kvalitet.

Måltidspriserna.

För att måltidsstöd ska kunna beviljas måste följande bilagor fogas till ansökan:i

Ja. E-postadress:
Nej. Jag önskar få beslutet för kännedom per post.

6. Antalet alternativ
Antalet måltidsalternativ för högskolestuderande (minst 2 måltidsalternativ till baspris)
Måltidsalternativ till baspris

mån-fre st.

st.

st.

st.

st.

st.

mån-fre

lör lör

sön sön

Specialportionsalternativ

En dyrare specialportion kan serveras om det också finns 
minst två måltidsalternativ för studerande till baspris.

i

Webblankett (PDF)
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