
Skema til ansøgning om investeringsstøtte 
Som en del af projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm, har virksomheder mulighed for at søge om investeringsstøtte. 
Formålet er at støtte små og mellemstore virksomheder i implementering af grøn forretningsudvikling.  

For at komme i betragtning til at modtage støtte, skal virksomheden udfylde dette ansøgningsskema. Vær opmærksom 
på, at der skal være en direkte forbindelse mellem den grønne forretningsmodel udviklet i projektet og ansøgningen. 
Det er vigtigt, at investeringer ikke er foretaget, inden der søges støtte til dem.

Vurdering af ansøgning 
Din ansøgning vil blive vurderet ud fra en række minimumskrav og kriterier, som der gives point for. Husk at have dem i 
baghovedet, når du udfylder efterfølgende skema.  

Ansøgningsudvalget vurderer således på baggrund af din udfyldelse af skemaet ud fra nedenstående: 
Kriterier (Vægtet point 1-5) 

• Tilskyndelsesvirkning (vægtning 35 procent)
• Miljøeffekten (Vægtning 40 procent)
• Nyhedsværdien (Vægtning 15 procent)
• Bidrag til bornholmermål og/eller FN's verdensmål (Vægtning 10 procent)

For at modtage støtte skal ansøgningen opnå minimum gennemsnit på: 

• 3,0 point hvis du er en virksomhed tilknyttet et BB projekt (Bæredygtig Bundlinje 1, Bæredygtig Bundlinje
2.0 samt Bæredygtig Bundlinje Bornholm)

• 3,70 point hvis du er en virksomhed, som søger investeringsstøtte på baggrund af medvirken i andre
regionalfondsprojekter indenfor prioritetsakse 3.

Udfyld stamdata

Virksomhedens navn: 

CVR-nummer:

P-nummer:

Angiv geografien, hvor 
investeringen tilknyttes 
(evt. virksomhedens 
adresse):

Kontaktpersons navn: 

Kontaktperson e-mail: 

Telefonnummer: 

SMV-status*:

Reg. nr. og konto nr.:
(hvor støtten skal indbetales til i tilfælde af tilsagn) 

*SMV i EU-benævnelse er på under 250 medarbejdere, 50 mio. euro i
omsætning mv. Se mere her.

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/


Beskriv, hvad der søges investeringsstøtte til (husk, at tiltaget der søges støtte til skal 
være i relation til implementeringen af en grøn forretningsmodel udarbejdet i fx 
Bæredygtig Bundlinje Bornholm). Husk også her at angive tidsplan, herunder start og 
slutdato for investeringen samt forretningsmæssige fordele:

Angiv det samlede støttebeløb som der søges investeringsstøtte til, og angiv 
de forskellige deludgifter, som det samlede beløb består af:

Beskriv, hvorfor der er behov for tilskud til at gennemføre implementeringen af 
den grønne forretningsmodel (tilskyndelsesvirkning):



Angiv den forventede miljøeffekt (baseret på beregninger fra den grønne forretningsmodel 
udarbejdet igennem et Bæredygtig Bundlinje-projekt eller et andet regionalfondsprojekt 
under prioritetsakse tre: 

Beskriv nyhedsværdien i investeringen, herunder relevansen som inspiration og/eller 
eksempel til efterfølgelse for andre virksomheder: 

Beskriv ricisi ved investeringen:



Beskriv bidraget til bornholmermålene og/eller FN's verdensmål: 

Bekræftelse
Ved at krydse boksen af herunder, bekræfter du, at den grønne forretningsmodel udarbejdet ifm. med et BB-
projekt eller lignende, fortsat er gældende, og at de indsatser der søges investeringsstøtte til, ikke er forældet. Du 
bekræfter samtidig, at oplysningerne givet i dette ansøgningsskema er afgivet før konkrete indsatser eller 
aktiviteter ifm. investeringen er påbegyndt.  
Du bekræfter også, at der søges om investeringsstøtte til investering i materielle og/eller immaterielle aktiver til 
etablering af en ny virksomhedsenhed, udvidelse af en eksisterende virksomhedsenhed, diversificering af en 
virksomhedsenheds produktion til flere nye produkter eller grundlæggende ændring af en eksisterende 
virksomhedsenheds overordnede produktionsproces. 

Jeg bekræfter hermed, at ovenstående oplysninger er rigtige:
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