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1. Detaljer kring förstudien

2. Förstudierapport

Låntagarens namn: Fylls i av Nopef 

Projektnummer:  P    T Rapport registrerad: 

Rapportnummer: 

Tidsperiod som denna statusrapport avser: 

Godkänd av: 

Kommentar: 

2.1 Beskriv de främsta aktiviteterna och milstolparna som uppnåtts under rapportperioden 
Till exempel analysarbete, marknadsundersökningar, möten och resor som har genomförts under rapporteringsperioden. Hur 
har förstudien utvecklats jämfört med den ursprungliga planen och när är förväntat slutdatum? Vilka slutsatser eller beslut har 
tagits under perioden? Om inga aktiviteter har genomförts under rapporteringsperioden, ange en anledning till projektets 
stillastående. 

_
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3. Eventuella ändringar i Låntagarens organisation

Information om kostnadsredovisning och revisorsutlåtande 

Namn: 

Titel: 

Plats: 

Datum: 

2.2  Beskriv de planerade aktiviteterna och milstolparna för nästa rapporteringsperiod 

3.1 Eventuella ändringar kring personal som ansvarar för eller deltar i förstudien 
Ändringar sedan den senaste statusrapporten. Till exempel kontaktperson, VD, projektansvarig, etc. 
 

Vänligen ange namn, arbetstitel, roll i förstudien och kontaktuppgifter: 

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 denna statusrapport 

• 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

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

Skriv i ämnesraden: ‘P        T statusrapport nr.      ’ 

För Nopefs kostnadsrapporteringsblankett och anvisningar för kostnadsredovisning och granskning 
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