Energieffektiva företag-Jämtland Härjedalen
INVESTERINGSSTÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG FÖR ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL ENERGIEFFEKTIVISERING
§ Regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla
sektorer.
§ 50 miljoner kronor att betala ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering.
§ Projektets mål är en energiminskning med 10 000 MWh och att ca 40-60 företag har fått ekonomiskt stöd.

Vem och vad kan man söka stöd för?
§ VEM?
-Små företag: Färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner
EURO.
-Medelstora företag: Färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EURO eller en
balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EURO.
Företagen som beviljas stöd ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.
§ VAD?
-För investeringar som leder till en minskad användning av energi som fastställs genom mätning eller uppskattning av
förbrukningen före och efter genomförandet av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten.
Exempel: Ventilation, belysning, isolering och fönster.
Det går även att söka stöd för utveckling av produkter som på marknaden leder till energieffektivisering.

Ansökan och stödnivå
§ Ansökan måste ha kommit in till Region Jämtland Härjedalen innan investeringen påbörjats eller beställts. Därefter
kan investeringen påbörjas på egen risk.
§ I ansökan får kostnader som endast har med uppnåendet av en högre energieffektivitet upptas.
§ Besparingseffekten ska anges i ansökan. På vår hemsida finns de bilagor och frågor som ska besvaras i ansökan.
§ Maximal stödnivå är för små företag 55 % och medelstora företag 45 %. Varje ansökan bedöms individuellt där behov
av stöd, typ av åtgärd och besparingseffekt tas i beaktning, och därför kan en viss variation i stödnivå förekomma
(20-55 %).
§ Beräknar kunna ta beslut under hela 2020.
§ Utbetalning sker efter genomförd åtgärd.
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Läs mer och ansök via vår hemsida:
www.regionjh.se/företagsstöd

