ANSØGNING
Om støtte i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om
erhvervsfremme af fiskeri og fangst.
1. Oplysning om det projekt, hvortil der søges støtte:
Kortfattet projektbeskrivelse:

Udførlig projektbeskrivelse vedlægges som bilag, herunder oplysninger
om antal beskæftigede.
2. Projektets kapitalkrav:
Totale anskaffelsesudgifter:
kr.:
Specificeret opgørelse af anlægsudgifter vedlægges som bilag.
Driftskapitalbehov:

Bilag nr.:

Bilag nr.:

kr.:

Der vedlægges driftsbudget og likviditetsbudget som bilag. Budgetterne
skal være suppleret med en redegørelse for de forudsætninger, som
budgetterne bygger på, f.eks. oplysninger om forventet fangstmængde,
indhandlingsmængde, råvareforbrug, lønomkostninger og øvrige omkostninger, salgsbetingelser og indkøbsbetingelser. Beregning af renter
og afdrag skal opgøres i h.t. den forudsatte finansieringsplan, og de anvendte rentesatser og afdragstider angives for de enkelte lån.

Bilag nr.:

3. Finansieringsplan
Anskaffelse af joller

Rep af fartøj

A. Rentebærende
Lån
B. Rente- og
afdragsfrit lån
C. Erhvervsstøtte
i alt
D. Eget indskud
E. Anden
finansiering
F. I alt

Hvor stort et eget indskud kan der præsteres?
Er eget indskud deponeret?
Oplysninger om punkt e ”anden

JA

Kontant Kr.
NEJ

Bilag nr.:

finansiering” (kreditor, vilkår, sikkerhed og lign.):

4. Personlige oplysninger:
1. Ansøgers fulde navn:
2. CPR-nummer:
3. Adresse:
4. By
5. Uddannelses- og beskæftigelsesforhold:
Faglig uddannelse
Svendebrev, fagl. eksamens beviser
og lign. kan vedlægges

Bilag nr.:

Oplysninger om tidligere og nuværende
beskæftigelse

Kun tilladt for selskaber og foreninger
6. Selskabsform:
7. Ansvarlig kapital:

kr.

(aktie, anpart-, anden kapital)

8. Kapitalindskydere og
kapitalfordeling (medejere)

Navn:

Beløb:

9. Daglige ledelse

Navn:

Stilling:

Hvis daglige ledelse består af én person alene, udfyldes ovenstående
om ”personlige oplysninger” (pkt. 1-5). Hvis daglig ledelse består
af flere personer, udfyldes tilsvarende oplysninger for hver i særskilt
bilag.
10. Der vedlægges vedtægter, udskrift af aktieselsskabsregisteret,
stiftelsesoverenskomst, udskrift af forhandlingsprotokol, interessentskabskontrakt og lign. i bekræftet stand.
11. Kræves der næringssbrev?
Hvis ja :

JA

Udstedelsesdato

NEJ

Bilag nr.:

Bilag nr.:

(sæt kryds)

eller ansøgningssdato

.

5. Indtægts- og formueforhold
1. Der vedlægges årsregnskab (status- og resultatopgørelse) eller
selvangivelse for de tre seneste år. For selskaber eller foreninger,
der ønskes etableret, angives stifternes indtægts- og formueforhold.
2. Har ansøgeren veksel- eller kautionsforpligtelser?

JA

Hvis ja, oplyses hvilke:

6. Oplysninger om sikkerhed
Kan der stilles sikkerhed?
Hvis ja, hvilken?

JA

NEJ (sæt kryds)

Bilag nr.:

NEJ (sæt kryds)

1. Pant
Såfremt der kan tilbydes pant i fartøjet, fast ejendom eller løsøre, oplyses følgende om
panteobjektet.
Panteobjektet er pr.
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Købspris i år 19 / 200 Kreditor:
til kr.:

hæftet således:
Rente
p.a.:

Restgæld
kr.:

Vurderet i år 19 / 200
til kr.:

Objektet er forsikret således:
Forsikringsselskab

Policenummer

Art

Såfremt der tilbydes pant i flere panteobjekter, vedlægges ovenstående oplysninger for hvert panteobjekt i bilag.

Forsikringssum

Bilag nr.:

2. Håndpant i værdipapirer
(aktier, obligationer, pantebreve, livsforsikringspolicer og lign.)

3. Selvskyldnerkaution
Oplysninger om kautionistens/kautionisternes navn, stillling, adresse og pengeinstitut.

7. Særlige oplysninger:

8. Underskrift
Undertegnede ansøger erklærer herved, at samtlige foranstående oplysninger er rigtige og
afgivet på tro og love, samt at jeg er indforstået med, i Erhvervsstøtteafdelingen i
forbindelse med ansøgningens behandling og i øvrigt så længe, der er økonomisk
mellemværende mig og erhvervsstøtteafdelingen, har adgang til at indhente supplerende
oplysninger hos skattevæsenet, pengeinstitutter, kommunens inkassokontor m.v. om mine
økonomiske forhold.
Jeg er indforstået med, at eventuel støtte ydes på de i forordningen om
erhvervsstøtte indeholdte betingelser, som er mig bekendte, og som jeg forpligter
mig til at overholde.
Jeg er indforstået med, at erhvervsstøtteafdelingen kan indeholde forfaldne, ikke betalte
ydelser af enhver art i lønningstilgodehavender, tilgodehavender for leverede produkter og
andre tilgodehavender.

den
(Sted)

(dato)

Underskrift-/er

Ansøgning med bilag indsendes til den lokale erhvervskontor i kommunekontoret i den
kommune, hvori ansøgeren bor, eller hvori erhvervsvirksomheden udøves eller ønskes
påbegyndt.
9. Udfyldes af kommunekontoret
1. Kommunens indstilling
(kan vedlægges i særskilt bilag

Bilag nr.:

2. Udtalelser fra andre myndigheder og organer vedlægges i bilag.
(evt. Fisker- og Fangerforeninger m.v.)

Bilag nr.:

Ansøgning kan sendes pr. fax eller alm. post i én eksemplar.
Antal vedlagte bilag

den
(Sted)

(dato)

Stempel og underskrift

