23 oktober 2017

Underlag du skickar med vid ansökan om
investeringsstöd för förnybar energi:
1. namn på insatsen,
2. om du är skyldig att redovisa moms för den verksamhet som ansökan avser,
3. om du har ansökt om eller beviljats andra stöd för samma investering,
4. varför du vill genomföra investeringen,
5. plats för den verksamhet som utvecklas genom investeringen,
6. budgeterad utgift och budgeterad total anskaffningsutgift för investeringen och hur
investeringen ska finansieras,
7. slutdatum för investeringen,
8. vilket år investeringen ger full effekt inom verksamheten,
9. företagets nuvarande verksamhet, och
10. förväntad ekonomisk livslängd för investeringen.
11. hur investeringen påverkar ekonomin och arbetstiden,
12. Vad du har för yrkes- och branscherfarenheter och vilken utbildning som har särskild
betydelse för investeringen
13. Hur företagets ägarstruktur ser ut
14. Vilka företag som du eventuellt har kopplingar till? Du ska ange namn, ägarandel i procent,
årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning
15. Vilka företag som eventuellt äger andelar i ditt företag. Du ska ange namn, ägarandel i
procent, årsarbetskraft, årsomsättning och balansomslutning
16. Om investeringen utnyttjar ny teknik eller nya metoder
17. Om investeringen påverkar energianvändningen i företaget. I så fall behöver du ange
energiproduktion och energianvändning före och efter investeringen
18. Om du fått energirådgivning
19. Hur stor mängd el du producerar, mängd värme du genererar och mängd värme du använder
om din investering gäller produktion av el från biomassa
20. Energikälla och förädlingsform om du investerar i förnybar energi
21. Energiråvara om din investering gäller bioenergi
22. Installerad effekt för en nya energikällan
23. Om du ska samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med
investeringen
24. Om investeringen är ny för företaget
25. Om din verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller offentligt stöd under de senaste tre
beskattningsåren
26. Om investeringen leder till en direkt ersättning av fossil energi
27. Om du har ett jordbruksföretag eller är medlem i ett jordbrukshushåll, vilken inriktning
verksamheten har samt jordbruksareal
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De bilagor som den sökande ska bifoga beroende på vad ansökan avser är:
1. företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns
tillgängligt,
2. öppningsbalansräkning, om inte uppgifterna i punkt 1 går att få fram,
3. tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen,
4. ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad,
5. lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån,
6. kopior av offerter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är
rimliga. Detta gäller såvida det inte finns en enhetskostnad för nybyggnation av den stalltyp som
du ska bygga,
7. kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om den sökande har sökt eller beviljats sådant,
8. intyg om firmatecknare, om inte den sökanden är en enskild firma, och
9. andra bilagor som har betydelse för ansökan.
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