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1. Detaljer kring förstudien

2. Förstudiens slutrapport

Låntagarens namn: Fylls i av Nopef 

Projektnummer:  P         T Rapport registrerad: 

Rapportnummer: Slutrapport 

Tidsperiod som denna slutrapport avser: 

Godkänd av: 

Kommentar: 

2.1 Beskriv förstudiens främsta resultat och slutsatser 
Kommersiella resultat, slutsatser och beslut som förstudien har resulterat i. Dvs beslut om att investera i och starta upp en 
internationell verksamhet med tillhörande affärsaktiviteter ELLER att avbryta förstudien och de ursprungliga planerna. 
Sammanfatta de aktiviteter som genomförts under förstudien och vilka milstolpar som uppnåtts.

_
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3. Resultaten av förstudien

2.2 Beskriv de främsta lärdomarna från förstudien 
Positiva och negativa erfarenheter, specifika utmaningar eller hinder som uppstått under studiens gång, oväntade händelser 
eller förändringar av de ursprungliga planerna, eventuella andra resultat som uppnåtts genom förstudien.

3.1 Etablerad internationell verksamhet och affärsaktiviteter 
Ange Låntagarens etablerade organisatoriska eller operativa verksamhet i projektlandet. 

Helägt dotterbolag 

Samriskföretag (Joint Venture) 

Representationskontor eller filial  

Investerings- / kommersiellt avtal 

Demonstrationsprojekt / pilotinstallation 

Ingen aktivitet eller marknadsnärvaro 

Annan affärsaktivitet eller investering, specificera: 

3.2 Ny personal anställd som ett resultat av förstudien (om tillämpligt) 
Ange namn, titel, startdatum och plats för anställning (i projektlandet eller i något av de nordiska länderna) 

3.3 Genomförda och planerade projektrelaterade investeringar 
Inklusive uppstartkostnader men exklusive kostnaderna för förstudien. Uppskatta det totala värdet på Låntagarens 
genomförda investeringar i projektet och uppskatta Låntagarens planerade investeringar. 

 

Beskrivning av genomförda investeringar: 

Beskrivning av planerade investeringar: 

 

Genomförda projektrelaterade investeringar: 

Planerade projektrelaterade investeringar: 
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4. Bilagor

3.4 Nordiska underleverantörer som engageras i projektet 
Om tillämpligt, ange de nordiska underleverantörer som förväntas dra nytta av Låntagarens internationalisering nu eller inom 
en snar framtid. Ange företagsnamn, hemland och den produkt / tjänst som företaget erbjuder 

3.5  Nordiska partners och nordiskt samarbete i förstudien och projektet 
Om tillämpligt, ange de nordiska samarbetspartners som deltagit i förstudien eller som kommer att vara involverade i projektet. 
Nordiska partners kan hänvisa till nordiska företag, finansiärer, teknologipartners, konsulter eller andra privata och offentliga 
aktörer som bidrar till projektet / den etablerade verksamheten. 
Ange partnernamn, hemland och roll i förstudien och / eller projektet 

4.1 Dokumentation som verifierar en realiserad förstudie 
Ladda upp dokumentation som bekräftar den angivna informationen i 3.1 - 3.3, ”Resultaten av förstudien” 

Vänligen se §15 i Nopefs låneavtal för kriterierna för en realiserad förstudie.  

Dokumentation kan inkludera: 
Registreringsbevis / Bolagsordning 

Anställningsavtal 

Hyresavtal för lokaler 

Bankdokumentation om kapitalöverföring till dotterbolag 

Aktieägar- eller investeringsavtal 

Bindande avtal för en installation av pilot / demoprojekt  

Revisorsutlåtande som bekräftar ett eller flera av ovanstående 

Annan relevant dokumentation, vänligen specificera: 

Dokumentation kan bifogas här 
eller som separata bilagor när 

slutrapporten skickas in 
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5. Nopefs additionalitet

Information om kostnadsredovisning och revisorsutlåtande 

Som VD eller annan representant med befogenhet att underteckna på företagets vägnar 
intygar jag härmed att den angivna informationen i detta formulär är sann och korrekt: 

Namn: 

Titel: 

Plats: 

Datum: 

5.1 Vilken inverkan på förstudien har Nopefs deltagande bidragit till? 
Dvs. inverkan på beslutet att genomföra förstudien, dess omfattning, resurser, tidsram, budget, etcetera. 

Ingen inverkan Mindre 
inverkan 

Måttlig 
inverkan Stor inverkan 

Avgörande 
inverkan 

förstudien skulle inte 
genomförts utan 

stödet  

Vet inte 

Kommentar: 

De signerade originalen av kostnadsredovisningsblanketten och ett separat revisorsutlåtande skickas 
som skannade dokument till info@nopef.com eller med vanlig post till: 

Nopef 
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (Nefco) 
P.O. Box 241 (Fabiansgatan 34, om dokumenten sänds med bud) 
FI-00171 Helsingfors, Finland 

Kostnadsrapport och revisorsutlåtande skickas inte in i samband med slutrapporten. Alla stödberättigade 
kostnader har redan redovisats tidigare 

 

Tryck på ovan ‘Skicka in rapport’ knapp för att skicka 
statusrapporten till info@nopef.com 

Skriv i ämnesraden: ‘P        T slutrapport’ 

• Vänligen skicka med ett bankintyg    tillsammans med kostnadsrapporten (om intyg inte skickats in tidigare) 
• Observera att du endast måste skicka in en kostnadsrapport och revisorsutlåtande om du begär en utbetalning

För Nopefs kostnadsrapporteringsblankett och anvisningar för kostnadsredovisning och granskning 

mailto:info@nopef.com
mailto:info@nopef.com
mailto:info@nopef.com
https://nopef.com/sv/finansiering/ansok-om-finansiering/#filelist
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