LUOTTAMUKSELLINEN

PROJEKTISUUNNITELMA / Energiatuki
Voit käyttää omaa projektisuunnitelmaa, mutta tarkista, että alla olevat tiedot on sisällytetty suunnitelmaan.

Hankkeen tunnistetiedot


Projektin nimi (diaarinumero)



Projektin toteuttava organisaatio (omistaja, toimiala, henkilöstön määrä)

 Projektin vastuullinen johtaja
 Projektisuunnitelman tekijä


Päivämäärä

Hankkeen toteutus


Investoinnin kohde (osoite, omistus, koko, rakennusvuosi, pääasiallinen käyttötarkoitus. Jos kohteena
teollinen tai tuotantoprosessi, kuvaile käyttötarkoitus, tuotteet, pääkoneiden ikä ja tuotantovolyymi)



Projektin pääasiallinen toteuttaja (esim. avaimet käteen- palvelun tarjoaja tai muuten merkittävin laite/palvelun
myyjä)



Projektin lähtötilanne (mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa ja miten on tarkoitus edetä)



Investoinnin tavoitteet (energian säästö, uusiutuvan energian käytön lisääminen, CO2-päästöjen
vähentäminen, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen tms.



Hankkeen toteuttamissuunnitelma ja aikataulu



Hankkeessa käytettävissä olevat resurssit (rahoitus, käytetäänkö ostopalveluita, toteutetaanko itse yrityksen
omana työnä)

Hankkeen kustannukset, kustannuserittely, rahoitus ja tiedot mahdollisista
leasingsopimuksista






Tarkenna hakemuksen kustannusarviota ja liitä mukaan kustannuserittely, joka on laadittu vähintään
pääkone/laite kohtaisesti, jos käytössäsi on laitetoimittajalta saatu tarjous ja se sisältää laite- ja
kustannuserittelyn, voit laittaa sen hakemuksen liitteeksi.
Esitä, mistä rahoitussuunnitelma muodostuu; esim. kassavarat, pankkilaina, omistajien sijoitus tms. Jos
investoinnin rahoitusmuotona käytetään leasingia, esitä erittely leasing-sopimuksen sisältämistä investointi-,
rahoitus- ja hallinnointikustannuksista.
Selvitä hankkeeseen haetuista ja myönnetyistä muista julkisista tuista mukaan lukien Euroopan unionin
myöntämät tuet. Jos PRH:lle ei toimiteta tilinpäätöstietoja (esim. kiinteistöyhtiöt), laita hakemuksen liitteeksi
myös viimeinen tilinpäätös

Uuden teknologian hankkeen lisätiedot


Uuteen teknologiaan investointihanke, selvitä projektisuunnitelmassa, mitä tehtäisiin ilman tukea ja vertaa uutta
teknologiaa vastaavaan tavanomaisella teknologialla tehtävään toteutukseen.



Mitkä ovat uuden teknologian hyödyt, merkitys koko maan energiahuollon kannalta? Onko hanke
monistettavissa? Millaiset vientimahdollisuudet ovat?



Kuvaa myös hankkeen liittyminen nykyisiin tai aikaisempiin muihin Tekes/Business Finland- hankkeisiin.



Kuvaa uudesta teknologiasta aiheutuvat riskit ja niihin varautuminen sekä mahdolliset ylimääräiset
kustannukset vastaavaan tavanomaiseen teknologiaan verrattuna.

LUOTTAMUKSELLINEN

Investoinnin kannattavuus (kaikki investointihankkeet)


Liitä hakemukseen kannattavuuslaskelma (mieluiten suora takaisinmaksuaika ilman tukea ja tuettuna).
Kannattavuuslaskelman tulee perustua uusien laitosten kohdalla vaihtoehtoisiin toteutustapoihin ja olemassa
olevien laitosten muutostöiden kohdalla nykytilaan. Kannattavuuslaskelmissa käytettyjen sähkö- ja
polttoainehintojen todentamiseksi liitä mukaan kopio esim. vastaavasta laskusta, josta käyttämäsi hinta käy ilmi
CO2- ja vastaavat muut päästölaskelmat, tarvittavia parametrejä ja esimerkkilaskelmia löytyy mm. Motivan
sivuilta: https://www.motiva.fi/



Hakemusliitteistä on lisäksi käytävä ilmi, mikä on vähimmäistukimäärä, jolla hankkeen arvioidaan käynnistyvän
sekä perustelut tälle.

Hakemus jätetään asiointipalvelussa osoitteessa:https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/asiointipalvelu

