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Företagsstöd
För att främja hållbar regional tillväxt
har företag som genomför investeringar
möjlighet att söka statligt företagsstöd.
Med tillväxt avses till exempel ökad
sysselsättning eller omsättning. Detta ska
ske med social och miljömässig hänsyn.
Möjligheten att söka bidrag gäller såväl
nystartade företag som befintliga företag
som vill expandera.
För att erhålla företagsstöd får företaget
inte ha mer än 250 anställda.
Vid bidragsgivning beaktas följande:
• om verksamheten bedöms kunna
bli lönsam
• om varaktig sysselsättning kan
skapas
• om konkurrensförhållandena
påverkas.

Stöd till konsulttjänster
och samverkansprojekt
Stöd till konsulttjänster och samverkansprojekt kan lämnas till följande:
• marknadsföring av nystartade
företag/ny verksamhet
• marknadsundersökningar
• affärsutveckling inom
besöksnäringen
• produktutveckling och innovation
• expansion på internationell
marknad
• certifiering och patent.

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med
betalningsbekräftelser.

Stöd till konsulttjänster avser stöd till
företag för att anlita en konsult för ett väl
avgränsat projekt. Konsulten ska vara
extern och oberoende och ha kompetens
som saknas hos det ansökande företaget.
Konsultinsatsen ska vara utvecklande för
företaget. Aktuell konsult ska anges i
ansökan tillsammans med en beskrivning
av uppdraget och tidsåtgång. Bidraget
kan utgå med 50 procent av godkända
investeringskostnader, dock högst
100 000 kronor. Länsstyrelsen beviljar
inga bidrag under 10 000 kronor. Bidraget
kan lämnas till företag i hela länet.

Bidrag får inte lämnas till verksamheter
inom jordbruks- och fiskenäringen. Bidrag
får heller inte ges om det kan påverka
konkurrenssituationen på ett negativt sätt.
Detta begränsar till exempel möjligheterna för företag i tätortsområden som
verkar på en lokal marknad att erhålla
stöd. För närmare information om vilka
verksamheter som kan erhålla stöd kontakta avdelningen för samhällsutveckling
på Länsstyrelsen.

Stöd till samverkansprojekt kan beviljas
till företag i hela länet. Minst tre fristående företag ska ingå i projektet som ska
vara avgränsat i tiden och skapa ett
mervärde för de deltagande företagen som
annars inte skulle uppstå. Stödet kan
högst uppgå till 50 procent av godkända
kostnader, dock max 600 000 kronor per
projekt. Länsstyrelsen beviljar inga bidrag
under 50 000 kronor.

För stödet gäller att investeringen inte får
påbörjas innan ansökan om stöd kommit
in till Länsstyrelsen.

Deltagande i mässor
Stöd till mässdeltagande kan beviljas till
företag i hela länet. Stöd lämnas för ett
företags kostnader för ett första deltagande
i en mässa. Stödet uppgår till högst 50
procent av godkända kostnader, dock max
100 000 kronor. Länsstyrelsen beviljar
inga bidrag under 10 000 kronor.

Mikrobidrag
Mikrobidrag kan lämnas till nystartade
företag med investeringsbehov på 20 000–
60 000 kronor. Bidraget kan utgå med 50
procent av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar
i maskiner, inventarier, marknadsföring
med mera. Mikrobidrag kan lämnas en
gång per företag. Bidraget kan beviljas
till verksamheter på landsbygden.

Stöd till kommersiell
service
Stöd till kommersiell service kan lämnas
till dagligvarubutiker, varubussar, bensinstationer och i vissa fall till fackhandelsbutiker i landsbygd och glesbygd. Syftet
med stödet är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden. Stöd kan
lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag. Investeringsbidraget söks inom Landsbygdsprogrammet, se www.jordbruksverket.se
Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga
lönsamhets- och likviditetsproblem om
särskilda skäl föreligger. Syftet med bidraget är att förhindra nedläggning av företag
som är särskilt viktiga för konsumenternas
varuförsörjning. Hemsändningsbidrag är
ett bidrag till kommuner som helt eller

delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till konsumenter i områden där
servicen är gles.

Projektbidrag
Länsstyrelsen kan bevilja ekonomiskt stöd
i form av bidrag för genomförande av
lokala eller regionala utvecklingsprojekt.
Projektet ska bedrivas i enlighet med den
för länet upprättade regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge, Blekingestrategin 2014 –2020.
Se www.regionblekinge.se
Bidrag kan utgå till föreningar, organisationer, offentliga verksamheter m fl.
Enskilda företag eller privatpersoner kan
inte erhålla bidrag.
Följande prioriteringar för stöden gäller:
ansökningar om bidrag till projekt som
• främjar entreprenörskap
• främjar företagsklimatet
• främjar företags inträde på
internationella marknader
• främjar infrastruktur och kommunikationer
• minskar ungdomsarbetslösheten
• utvecklar besöksnäringen
• förstärker utbildningsnivå och
kompetens.
Bidraget kan uppgå till högst 50 procent
av projektkostnaden. Projektet skall vara
väl avgränsat och normalt inte överstiga
två år. Bidraget får inte avse driftskostnader.
För mer information se
www.lansstyrelsen.se/blekinge

