FÖRETAGSSTÖD SOLEL

Genom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige finns det chans för dig som har ett litet
eller medelstort företag att få extra stöd inom solelfrågor.
Det gäller dig som har en lite ovanlig eller innovativ insats
inom solel på gång och som behöver lite stöd i det.

Vad kan jag få hjälp med?
Det finns flera möjligheter att få hjälp och det är bara att
höra av sig till oss med förslag och dina egna idéer!
Här är några exempel:
•

Enskild rådgivning för en lite mer komplicerad,
ovanlig eller innovativ solcellslösning

•

Rådgivning för en solcellsinvestering med en ny
affärsmodell

•

Hjälp med att skriva en ansökan
(ej det vanliga investeringsstödet för solel)

•

Rådgivning för en solcellsinvestering som
kombineras med en affärsutveckling

Bra att veta:
•

Detta är inte ett investeringsstöd,
det kan bara ges för rådgivning och konsultation.

•

Stöd ges inte för en ”vanlig” solcellsinvestering,
där du kan få kostnadsfritt stöd från en energioch klimatrådgivare. Det ska vara någon typ av
djupare rådgivning/stöd

Företagsstödet är på max 30 000 kr per företag. Detta kan
antingen användas till en konsult, vilket du får hjälp att
handla upp av koordinatorn från Framtidens solel, eller
till att få hjälp av en koordinator från Framtidens solel för
motsvarande personalkostnad.

Vad behöver jag göra?
Företagsstödet är till för att hjälpa dig och det inkluderar
inte någon betungande administration eller rapportering.
Det finns dock några punkter vi efterfrågar dig som får
företagsstödet.
Innan:
Du som får företagsstöd ska fylla i ett ”intyg om 		
försumbart stöd”, vilket garanterar att vårt stöd 		
inte ger en skev konkurrenssituation. Det fungerar
också som ett slags samverkansavtal mellan dig 		
och oss i projektet Framtidens solel.
Efter:
Du ska vara behjälplig för att dokumentera din 		
insats och att sprida den som ett gott exempel 		
via projektet Framtidens solel. Detta kan vara att 		
medverka i en kortfilm, att bli intervjuad för ett in		
foblad, eller att föreläsa på någon aktivitet inom 		
projektet. Hur vi gör detta kommer vi fram till tillsammans,
självklart tar vi hänsyn till dina önskemål!
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Framtidens solel i östra Mellansverige är ett projekt med
syfte att hjälpa dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag – vi erbjuder information och stöd till dig som
vill investera i solenergi. På så vis kan du stärka din verksamhets konkurrenskraft och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Läs mer på www.framtidenssolel.se

Hur mycket får jag?

