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Bilag 1

Forelæggelsesskema K2

Kommunen

Myndighed           

Adresse           Postnummer og by           

Kontaktperson           Direkte telefonnummer           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Repræsentant for kommunen

Navn og stilling           

Adresse           Postnummer og by           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Virksomheden

Navn           

GER-nummer           
Adresse           Postnummer og by           
Kontaktperson           Direkte telefonnummer           
Telefonnummer           Telefaxnummer           
E-post adresse           
Branche           

Repræsentant for virksomheden

Navn og stilling           

Adresse           Postnummer og by           
Telefonnummer           Telefaxnummer           
E-post adresse           
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Projektet
Titel:
          
Kort beskrivelse:
          
Beskriv baggrunden for, at erhvervsaktiviteten er iværksat.
          
Beskriv omfanget af den erhvervsaktivitet, der ønskes vurderet med henblik på støtte.
          
Beskriv hvorledes erhvervsaktivitetens omkostninger i forbindelse med arbejdskraftforbrug,
forbrug (køb, leje eller afskrivninger) af udstyr og maskiner, husleje, administration og andet
overhead er beregnet, og hvordan de indgår i prisen for de solgte ydelser.
          
Beskriv hvilke ydelser fra andre virksomheder, som erhvervsaktiviteten konkurrerer med.
          
Beskriv hvilke ydelser fra andre virksomheder, som støttemodtageren konkurrer med.
          

Støtten
Formål med kommunens engagement i projektet
          
I medfør af hvilken offentlig regulering er støtten / omkostningsdækningen ydet / vil den blive
ydet?
          
Hvilken form for erhvervsmæssig investering er der tale om?
Tegning/køb af aktier/anparter m.v. 
Garanti for lån i finansieringsinstitut 
Etableringstilskud 
Investeringens størrelse
          
Hvor længe forventer kommunen at opretholde sit engagement?
(Angiv fordelingen af kommunens engagement fordelt på år.)
          
Hvordan kontrolleres det, at støtten bruges til det forudsatte formål?
          
Vurderes støtten til / omkostningsdækningen af erhvervsaktiviteten at være
konkurrenceforvridende? Hvorfor / hvorfor ikke?
          
Efter hvilke kriterier er støtten tildelt?
          
Har støttemodtager tidligere modtaget støtte til andre, evt. lignende, opgaver?
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Andre relevante oplysninger
Under dette punkt kan indgives øvrige oplysninger, der vurderes at have betydning for
behandlingen af sagen.

Vedlæggelse af materiale

Kopi af den offentlige regulering, der hjemler støtten.

Informationsmateriale beregnet for støttemodtagere.

Forretningsplan, samt budgetter for indtægter og udgifter fo rbundet med erhvervsaktiviteten.

Regnskaber for de seneste 3 år. For nyligt opstartede virksomheder vedlægges denne historik i
det omfang, at den foreligger.

Erklæring
Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, at der er vedlagt
fuldstændige kopier af de i skema K2 krævede dokumenter samt, at alle udtalelser er afgivet i
god tro. Såfremt erklæringen afgives af en anden end den myndighed, hvorunder støtten
hører, indestår undertegnede for, at oplysningerne m.v. er indgivet på vegne af den
pågældende myndighed. Undertegnede er bekendt med sanktionsbestemmelserne i §§ 28 og
29 i landstinglov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence.

Sted og dato           

Underskrift

Sted og dato           

Underskrift

Bemærk!
Skema K2 skal udfyldes og sammen med vedlagte bilag indsendes til:

Konkurrencetilsynet
Postboks 689
3900 Nuuk
Telefaxnummer +299 32 78 50


