POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO

MAKSATUSPÄÄTÖS N:ro 1

Siltakatu 2, 80100 JOENSUU

Pohjois-Karjalan alueelliset innovaatiot ja kokeilut
AIKO

puh. (013) 337 4700, faksi (013) 267 4130

Hankkeen nimi

Diaarinro:

Sivuvirtojen innovatiiviset kierrätysratkaisut

188/03.24.00/2019

Hakija

Y-tunnus

Lieksan Kehitys Oy LieKe

2856925-8

Lähiosoite
Energiatie 2
Postinumero ja postitoimipaikka
81700 Lieksa
Pankki ja tilinnumero
FI65 5343 0720 1530 27

VIITE

MAKSATUSPÄÄTÖS

Kustannukset

1.1.2020 - 31.12.2020
€
Maksatushakemukseen perustuvat hyväksytyt
kustannukset

31 250,00

Maksetaan AIKO -ohjelman rahaa

25 000,00

Jäljellä oleva avustus

-

Ei-hyväksyttävät kustannukset:

-

Perustelut:
Maksatushakemuksella on haettu kustannuksia yhteensä 37 248,00€ arvosta. Hankkeen rahoituspäätöksen mukaan
hankkeen hyväksyttävät kustannukset voivat olla maksimissaa 31 250,00€, ja maksimituen ollessa 25000€ (80%
hyväksyttävistä kustannuksista). Palkkakustannuksia hyväksytään yhteensä 8092,10€ arvosta. Ostopalvelukustannuksia
hyväksytään 20602,50€ arvosta. Välillisiä kustannuksia (flat rate 24%) kustannuksia hyväksytään yhteensä 2555,40€
arvosta. Yhteensä siis hyväksytään kustannuksia 31 250,00€.Yli menevät osuudet kustannuksista hylätään, koska
hankkeen hyväksytty budjetti ylittyy.
Lisätietoja:

Päiväys:
Joensuu
Jarmo Heiskanen
vs. hallinto- ja talousjohtaja

LISÄTIETOJA

maksatusasiantuntija Leena Jämsä
050 452 5220

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Asianosainen voi hakea muutosta päätökseen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallitukselta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava maakuntahallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
Electronically signed
/ Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt
tiedoksisaantitodistukseen
merkittynäsignerats
aikana. / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/becc0e38-5111-4b78-a10c-f9984befa906

www.vismasign.com

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 1 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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