När du söker stöd till investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring kan du
behöva uppge:



Namn på insatsen
Om du är skyldig att redovisa moms för den verksamhet som ansökan avser



Om du har sökt eller fått andra stöd för samma investering




Varför du vill genomföra investeringen
Plats för den verksamhet som utvecklas genom investeringen



Budgeterad utgift och budgeterad total anskaffningsutgift för investeringen





Hur du ska finansiera investeringen
Slutdatum för investeringen
Vilket år investeringen ger full effekt inom verksamheten och hur många år investeringen ska
användas
Beskrivning av företagets nuvarande verksamhet







Förväntad ekonomisk livslängd för investeringen
Investeringens påverkan på ekonomin och arbetstiden
Dina yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning som har särskild betydelse för
investeringen
Hur många djur, djurplatser och hur stor areal som påverkas av investeringen





Om du kommer att göra extra åtgärder för att öka djurvälfärden
Om du kommer göra extra åtgärder för att öka miljönyttan
Om du kommer köpa in kompetens vid genomförandet av din investering, i så fall vilken





Om du kommer att bruka mer än hälften av din odlade areal ekologiskt efter din investering
Om företaget deltar i ett produktionsuppföljningsprogram och resultatet av uppföljningen
Energianvändning per producerad enhet om investeringen avser om-, till- eller nybyggnad som
påverkar energianvändningen i företaget



Om investeringen påverkar energianvändningen i företaget och i så fall uppgift om
energiproduktion och energianvändning före och efter investeringen




Om investeringen kommer att leda till att din verksamhet blir mer energieffektiv, i de fall
investeringen avser gödselvårdsanläggning
Om du fått energirådgivning




Märkeffekt och drifttid för den utrustning i investeringen som används för produktion av energi
Gödselslag, djurslag samt antal djur om investeringen avser gödselvårdsanläggning



Typ av energigröda, planteringsår, skifte, jordbruksblock och areal för investering som avser
etablering av energigrödor




Antal meter stängsel om du söker stöd för investering i stängsling runt din energiskogsplantering
Om du kommer att genomföra investeringen även om du inte får stöd



Om investeringen utnyttjar ny teknik eller nya metoder





Om du ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med
investeringen
Om investeringen är ny för företaget
Hur investeringen bidrar till att minska avgången av ammoniak, metan eller lustgas



Hur många kubikmeter rötrest du kommer att hantera per år

Bilagor som du kan behöva skicka med din ansökan:


Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns
tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du
också skicka med om ditt företag är nystartat.






Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen
Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad
Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån
Kopior av två jämförbara offerter eller annat underlag för alla budgeterade utgifter på 50 000
kronor eller mer för bedömning av om budgeterade kostnader är rimliga. Detta gäller om det inte
finns en enhetskostnad för nybyggnation av den stalltyp som du ska bygga
Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
Andra bilagor som har betydelse för ansökan




