ANSÖKAN OM
REGIONALT
INVESTERINGSSTÖD
SFS 2005:527
Datum

ALLMÄNNA UPPGIFTER:
Sökandens (företagets/ samverkansorganets) fullständiga namn

Org-/personnr

Adress

Tel hem

Tel arb

Fax

Mobil

Postadress

Postgiro/ bankgiro

E-post

Kontaktperson

Har sökanden erhållit stöd tidigare?
Ja, år
Nej

Bransch (avser den verksamhet som stöd söks för)

Nyetablering
Ja

Nej

Fastighetsbeteckning
Verksamheten bedrivs i:
Kommun

Församling

Ort

FÖRVÄNTAD SYSSELSÄTTNINGSEFFEKT, OBS! Minst 40% av tillkommande arbetstillfällen skall förbehållas
vardera könet. Finns särskilda skäl kan undantag medges av Länsstyrelsen. En framställan skall bifogas
ansökan.
Nuvarande sysselsättning
Antal anställda
Antal årsarbetskrafter1

Förväntad sysselsättning
Antal nya anställda
Antal nya årsarbetskrafter1

Män
Kvinnor
Totalt
1

En årsarbetskraft (heltid) motsvarar 1650 timmar (exkl sjukdom, ledighet, semester, etc).

FÖRVÄNTAD EKONOMISK TILLVÄXT
Beräknad omsättning
Efter 3 år

Nuvarande omsättning, år
Efter 1 år

tkr

tkr

tkr

KAPITALBEHOV för planerad investering

FINANSIERINGSPLAN

Byggnader

tkr

Egen insats

tkr

Maskiner/Inventarier

tkr

Banklån

tkr

Marknadsföring

tkr

tkr

Produktutveckling

tkr

tkr
Sökt stöd:

tkr
Rörelsekapital

tkr

Bidrag

tkr

Summa

tkr

Summa

tkr
Fortsätt på nästa sida!

TILL ANSÖKAN SKA FÖLJANDE UPPGIFTER BILÄGGAS
Om fullständiga uppgifter saknas lämnas de uppgifter som finns för senare
komplettering. Men en icke komplett ansökan förlänger i regel handläggningstiden.

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER
•
Kortfattad historik, bakgrund
•
Äganderätts- och koncernförhållanden
•
Aktuellt registreringsbevis

5.

FÖRETAGETS EKONOMI
•
Årsredovisningar och revisionsberättelser
för de två senaste åren.
•
Resultatprognos
•
Likviditetsbudget

2.

PRODUKT OCH MARKNAD
•
Beskrivning av produkter och
produktutveckling
•
Lista på viktigaste kunder och konkurrenter
•
Marknadsbedömning för de närmaste åren

6.

TIDPLAN

3.

PERSONALFÖRHÅLLANDEN
•
Utvecklingen under senare år
•
Planerade förändringar för de närmaste åren
•
Eventuell framställan om undantag från
kravet på könskvotering

7.

JÄMSTÄLLDHET
•
Beskrivning av företagets arbete med
jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsplan.

4.

INVESTERINGS- OCH
FINANSIERINGSPLANER
•
Investeringens syfte
•
Specifikation av kostnaderna
•
Finansieringsplan

8.

MILJÖ
•
Beskrivning av företagets arbete med
miljöfrågor. Ev. miljöcertifiering.

IGÅNGSÄTTNINGSTILLSTÅND
Stöd kan inte lämnas till redan påbörjade eller redan gjorda investeringar. Om Ni av något skäl måste påbörja
investeringen innan länsstyrelsen fattat beslut kan länsstyrelsen medge detta om tillstånd söks.
Jag söker igångsättningstillstånd av följande skäl:
BANK/ REVISOR
Bank/ort

Kontaktperson

Telefon

Auktoriserad Kontaktperson
Godkänd
Annan

Revisor

Telefon

Underskrift av behörig firmatecknare. Undertecknad försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Samtidigt medges
att banker och revisorer får lämna nödvändig information.
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Värmlands län
Näringslivsenheten
651 86 KARLSTAD

Upplysningar på tel 054-19 70 00.

FÖRSLAG
till kontrollant vid företagsstöd

Förslaget upprättas av sökanden och inlämnas tillsammans
med ansökan.

Sökandens namn och adress

Sökandens telefon (även riktnr)

Kontrollant skall finnas vid investeringar som omfattas av företagsstöd överstigande 500 000 kronor
enligt NUTEKs kontrollantinstruktion, såvida inte annat framgår av det preliminära beslutet.
Förslag på godkända kontrollanter lämnas av länsstyrelsen eller NUTEK.

FÖRSLAG till kontrollant/teknisk rådgivare
Namn

Adress

Telefon (även riktnr)

UNDERSKRIFTER
Ort och datum

Sökandens underskrift (med namnförtydligande)

Ort och datum

Kontrollantens/tekniske rådgivarens underskrift

Samtidigt intygas att jag ej deltagit i eller kommer att deltaga
som konsult/konstruktör i projektet.

Föreslagen kontrollant godkänns:

............................................................................................................
Underskrift av beslutande myndighet

Blankett resultatbudget

- Underlag för uppföljning - Bifogas ansökan

Företagets namn:
Org. nr:
Ort:
Län:
Bokslut*
2003/2004
Sysselsättning
Syss. varav kvinnor
Omsättning
Rörelseresultat
Lönekostnad
Avskrivningar

Prognos
2005

(not 1)
(not 2)
(not 3)
(not 4)
(not 5)
(not 6)

*= Senaste kända bokslutsuppgifter
** = Ifylles endast om investeringen inte fått full effekt senast under 2007.
Not 1 = Medelantalet anställda under året
Not 2 = Medelantalet anställda kvinnor under året
Not 3 = Nettoomsättning i tkr (exkl bidrag etc)
Not 4 = Rörelseresultat i tkr (efter avskrivningar men före räntor, inkl bidrag)
Not 5 = Löner + sociala avgifter (tkr)
Not 6 = Enligt gällande regler (tkr)

Prognos
2006

Prognos
2007

Prognos**
2008

Prognos**
2009

