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Energieffektiviseringsfonden
Ansökan 2011
Denna handling är tillsammans med bilagor en
ansökan om medel ur Miljöfonden.
Ansökan skickas till:
Naturskyddsföreningen
Box 7005
402 31 Göteborg

Naturskyddsföreningens anteckningar

2011:A

Ankom

Produktens namn

Ansökningsnummer

Ansökande företag (i avtalet kallad Licenstagaren)
Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Land

Telefon

E-post

Webbplats

Datum för önskad första utbetalning (månad, år)

Kontonummer och typ av konto, t.ex. BG eller bankkonto

Fax

Kontaktperson
Namn

Befattning

E-post

Telefon

Mobil

Åtgärden
Åtgärd

Sökt belopp

Kort sammanfattning av bakgrund till åtgärden. Utförlig bakgrund bifogas som bilaga.

Uppskattad energieffektivisering med avseende på el (kWh per år)

Uppskattad energieffektivisering med avseende på värme/kyla (kWh per år)

Kostnader
Bifoga till ansökan en översiktlig budget där följande framgår:
•

Totala kostnader för åtgärden i kr,

•

om åtgärden ingår i ett större projekt, total kostnad i kr för hela projektet,

•

poster inom åtgärden (beskrivning och storlek i kr) för vilka fondpengar söks, samt

•

eventuella övriga finansiärer och hur stora kostnader dessa täcker.

Teknisk beskrivning
En teknisk beskrivning bifogas ansökan om den ansökande anser att behov finns.

Teknisk beskrivning bifogad

Plats där åtgärden kommer att genomföras
En enkel karta bifogas ansökan där den aktuella platsen är utmärkt.
Plats

Kommun

Län

Land

Tidsplan för åtgärden
Startdatum

Slutdatum

Samarbetspartners
Ange eventuella samarbetspartners

Kontaktuppgifter

Eventuella ytterligare samarbetspartners anges i bilaga ”Bakgrund”

Åtgärden genomförs efter samråd med följande organisationer
Ange organisationer

Den ansökande:
1.

garanterar härmed att den information som lämnas till Svenska Naturskyddsföreningen i Ansökan är korrekt,

2.

garanterar härmed att den ansökande äger full och oinskränkt rätt och möjlighet att utföra den aktuella åtgärden på det sätt
som krävs för fullgörande av Licensvillkoren, samt

3.

försäkrar att vid marknadsföring och spridande av information om den aktuella åtgärden låta det tydligt framgå att denna har
kommit till stånd med hjälp av medel från Naturskyddsföreningen.

Obligatoriska bilagor
•

Bakgrund till den planerade åtgärden

•

Karta som visar den plats där åtgärden planeras

•

Översiktlig budget

Ort och datum

Företagets firmatecknare

Namnförtydligande

