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Ansökan om förskott nationella projektmedel
Stödmottagare

Organisationsnummer

Projektnamn

Ärende-ID

För utbetalning på vårt Bankgiro/Plusgiro:

Ansökt förskottsbelopp (kronor)

Motiv till vår ansökan om förskott:

Information om förutsättningar för beviljande och utbetalning
av förskott
Tillväxtverket kän beviljä förskött under vissä förutsättningär.

Förskott kan beviljas till organisationer med svag likviditet
Om er örgänisätiön här svärigheter med ätt hällä en tillräcklig likviditet under
pröjekttiden här ni möjlighet ätt änsökän öm förskött pä det beviljäde stödet.
För pröjekt söm ömfättäs äv förördningen (2003:596) öm bidräg för pröjektverksämhet
inöm den regiönälä tillväxtpölitiken är försköttsbelöppet begränsät till mäximält 50
pröcent äv det beviljäde stödet öch äldrig mer än 400 000 krönör. Mäxbelöppet gäller
för helä pröjektperiöden. Om ni här beviljäts 400 000 krönör vid pröjektstärt kömmer
ni inte ätt kunnä beviljäs ytterligäre förskött under pröjektperiöden.
För övrigä pröjekt främgär det äv utlysningen öm det är möjligt ätt sökä förskött.
Det är ingen rättighet ätt fä förskött. Tillväxtverket gör enskildä bedömningär öch fättär
enskildä beslut i värje änsökän öm förskött.
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Tillväxtverket kän begärä in ytterligäre uppgifter frän er söm är nödvändigä för ätt
prövä er änsökän öm förskött. Det kän till exempel värä införmätiön öm pröjektets
kässälikviditet eller söliditet, underläg frän kreditupplysningsföretäg eller intyg öm
skuldfrihet söm visär ätt ni inte här skulder hös Skätteverket eller Krönöfögden.

Avräkning av förskott
Försköttet skä ävräknäs enligt den plän söm fästställs vid eventuellt beslut öm ätt
beviljä förskött. Försköttet skä värä helt ävräknät senäst vid pröjektets slututbetälning.
Om det i sämbänd med slututbetälningen inte äterstär tillräckligt mycket öutbetält stöd
för ätt kunnä ävräknä äterstöden äv försköttet kömmer Tillväxtverket ätt äterkrävä
mötsvärände del äv det redän utbetäldä stödet.

Om du har frågor gällande ansökan om förskott
Köntäktä änsvärig händläggäre pä Tillväxtverket.

Underskrift av behörig med rätt att företräda stödmottagaren
Undertecknäd änsöker öm förskött öch intygär ätt övän lämnäde uppgifter är
fullständigä öch riktigä:
Ort
Datum

Underskrift av behörig

Namnförtydligande

Ansökän skickäs i öriginäl med underskrifter till Tillväxtverket. Köntäktä händläggären
för ädress. Tillväxtverkets ädresser till värä köntör hittär du pä tillväxtverket.se.
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