SØKNADSSKJEMA

Kommunal tilskuddsordning for næringsliv i Hol
kommune som følge av økt strømpris - runde 2
I forbindelse med økte kraftpriser har Hol kommune opprettet en ny kommunal tilskuddsordning.
Ved å søke om tilskudd bekrefter du at din virksomhet trenger økonomisk bistand og at økte
kraftpriser er en direkte eller indirekte årsak til omsetningsfall.

Kriterier og vektlegging:


Ordningen gjelder for virksomheter med adresse og aktiv drift i Hol kommune



Kommunen har til nå bevilget kr. 3 738 719,67 i strømstøtte til næringslivet i Hol, av totalt
kr. 10 mill. Resterende beløp som fordeles i runde 2 er derfor kr. 6 261 280,33.
Hol kommune ønsker å støtte næringslivet bredt da situasjonen har skapt store økonomiske
utfordringer for mange virksomheter.



Runde 2 skal gjelde for mars, april og mai 2022.



Alle virksomheter registrert i Hol kommune er søknadsberettiget.
Maksimal søknadsbeløp per søker begrenses oppad til kr 200 000,-



Alle søkere skal legge ved kopi av faktura og fakturaspesifikasjon der strømkostnader for
mars, april og mai 2022 fremkommer. I tillegg skal det legges ved kopi av fakturaer og
fakturaspesifikasjon for mars, april og mai 2021. Søkere som viderefaktureres strøm fra
f.eks. gårdeier må legge ved bekreftelse fra denne på det samme. Differansen mellom
strømkostnader for disse tre månedene og samme periode ett år tilbake utgjør
søknadsbeløpet.
Ved etablering av en eventuell nasjonal ordning vil denne lokale ordningen kunne falle bort.

Ordningen gjelder ikke for:


Landbruk, veksthusnæring, idrettslag og frivillige - disse har blitt kompensert gjennom
statlige ordninger

Gjennomføring:




Søknader fylles ut på angitte søknadsskjema. Søknadsfrist søndag 21. august 2022.
Søknadene sendes inn pr e-post eller leveres på papir til tjenestetorget
Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende. Ufullstendige søknader vil ikke
behandles. Dette gjelder også søknader som sendes etter fristen.

Navn på virksomhet:

Organisasjonsnr.:

NACE-kode / type næring:

Virksomheten har adresse og aktiv drift i Hol kommune

☐ Ja

☐ Nei

Søknaden gjelder virksomhet/drift registrert på følgende adresse:

Fyll ut strømkostnader i tabellen under. Oppgi kun netto beløp fra strømleverandør (t.d. fra
Ustekveikja). Nettleie, mva. og andre fakturaer tilknyttet strøm skal ikke inkluderes i skjemaet.
Mars 2021 eks. mva. og nettleie:

Kr.

April 2021 eks. mva. og nettleie:

Kr.

Mai 2021 eks. mva. og nettleie:

Kr.

Mars 2022 eks. mva. og nettleie:

Kr.

April 2022 eks. mva. og nettleie:

Kr.

Mai 2022 eks. mva. og nettleie:

Kr.

Virksomheten søker om følgende beløp
(Totalsum for mars, april og mai 2022 minus totalsum for mars, april og mai 2021):

Har økt kraftpris medført nedbemanninger eller permitteringer?
☐Ja

☐Nei

Vil virksomheten kunne inngå i andre statlige kompensasjonsordninger tilknyttet strøm?
☐Ja

☐Nei

Annet (fyll ut dersom det er andre forhold som bør vektlegges i søknaden):

Vedlegg:
☐

Kopi av alle fakturaer og fakturaspesifikasjoner der strømkostnader for mars, april og mai
2021 fremkommer.

☐

Kopi av alle fakturaer og fakturaspesifikasjoner for mars, april og mai 2022.
Søkere som viderefaktureres strøm fra f.eks. gårdeier må legge ved bekreftelse fra denne på
det samme.

☐

Summen av søknadsbeløpet fra din virksomhet er basert på netto sum fra strømleverandør.
Mva., nettleie og andre fakturaer er ikke inkludert i søknadssummen.

Tilskuddsordningen er tillitsbasert, men opplysninger vil kunne bli sjekket opp mot opplysninger som
kommunen allerede er i besittelse av. Ved å signere på denne søknaden bekrefter du at
opplysningene som er gitt gir det riktig bildet av inntektssituasjonen for din virksomhet.
Søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli behandlet, da dette i forrige søknadsrunde forsinket
saksbehandlingstiden betydelig. Hvis det i ettertid oppdages at det er gitt uriktige opplysninger i
søknaden kan tilskuddsbeløpet bli krevd tilbakebetalt. Ved en eventuell nasjonal ordning vil den
lokale kompensasjonsordningen kunne falle bort.

Sted:

Dato:

Ansvarlig for søknad:

Mail:

Telefon:

