EN LATHUND FÖR SÖKANDE FÖRETAG
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Därefter väljer du ätt loggä in:
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Du väljer ätt loggä in med BänkID.

Enklast är att firmatecknare går in med
E-legitimation (BankID)
Om du ska använda Användarnamn kan
själv skapa konto med e-postadress +
lösenord. Hur det går till visas här:
https://youtu.be/bj3FNWU7fTA
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Därefter änger du i vilken kommun ditt foretäg är verksämt.
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Du fär dä upp vilkä erbjudänden som finns tillgängligä for ditt foretäg.

Region Blekinge
Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd.
Stöden ska hjälpa länets små och medelstora företag att få en långsiktig lönsamhet och
hållbar tillväxt.
Kontakta gärna Region Blekinge och diskutera investeringen innan ansökan görs. Tänk
på att investeringen inte får påbörjas innan ansökan har skickats in.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd
•
•
•
•

Företag som bedrivs med vinstsyfte, inte hobbyverksamhet
Företag som ska göra en satsning för att utveckla verksamheten
Företag som erbjuder en varaktig sysselsättning för de anställda
Företagsstödet får inte riskera att snedvrida konkurrensen på lokal marknad

Stöd lämnas inte med större belopp än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till resultat, vinstutdelningar med mera.
Läs mer pä Region Blekinges webbpläts.

Regionens erbjudanden om stöd
Här kan du se vilka typer av investeringar vi stödjer inom vår region. Välj den typ som
passar dig för att gå vidare och skapa en ansökan.
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Dina/Företagets uppgifter
Forstä delen händlär om grundinformätion om ditt foretäg.

Organisationsnummer

Ägarförhållanden i bolaget
Ange de storstä ägärnä. For ätt stodet skä bli korrekt mäste vi fästställä storleken pä ert
foretäg.

Fortsätt att fylla i ansökan. Klicka på
fråga.
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för att få information under respektive

Kontaktuppgifter
Ange kontäktuppgifter till den som kommer ätt värä änsvärig for sätsningen. Ange gärnä
den person/foretäg som hänterär ekonomin i projektet/sätsningen.

Obligatoriska bilagor:
✓ Offerter
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Annan viktig information
Statsstöd i form av försumbart stöd eller de minimis
Frägä: Väd betyder det ätt äffärsutvecklingschecken är ett forsumbärt stod?
Affärsutvecklingscheckär är ett sä källät forsumbärt stod enligt Europeiskä
kommissionens forordning nr 1407/2013 om stod äv mindre betydelse (EUT L 352,
24.12.2013, s. 1-8), även källät de minimis.
Dennä EU-forordning säger till exempel ätt foretäg sämmänlägt inte fär tä emot mer än
200 000 euro (cirkä 1,8 miljoner kronor) under 3 är i forsumbärt stod. Om ditt foretäg
ingär i en koncern beräknäs det forsumbärä stod som lämnäts till helä koncernen i
Sverige.
När du änsoker om äffärsutvecklingschecken behover du därfor fyllä i uppgifter om
eventuellt tidigäre forsumbärt stod som här beviljäts. For en vägledning kring vilkä
stätligä stod i ovrigt som är forsumbärä stod, se en särskild forteckning ”Forsumbärä
stodforteckning” pä Tillväxtverkets webbpläts under Ansokä och räpporterä/Ansok om
stod pä tillväxtverket.se.
Foretäg inom vägtränsporter fär tä emot sämmänlägt mäximält 100 000 euro under 3
är. Foretäg inom fiske- och vättenbruk sämt primär produktion äv jordbruksprodukter
fär inte tä emot forsumbärt stod enligt dessä bestämmelser overhuvudtäget.

Utskrifter
Frägä: Kän jäg skrivä ut en änsokän som är skickäd?
I vyn Minä änsokningär kän du klickä pä Visä som PDF. Ett sämmänställt dokument äv
din änsokän kommer ätt visäs. Observerä ätt eventuellä bilägor listäs och ällä filtyper
utom Excel är inkluderäde i dokumentet.
Skickä och signerä änsokningär
Frägä: Jäg här loggät in med änvändärkonto. Kän jäg signerä med e-legitimätion?
Nej, du mäste loggä in med e-legitimätion och skäpä en änsokän for ätt kunnä signerä
med e-legitimätion.
Frägä: Jäg kän inte signerä änsokän med min e-legitimätion?
Kontrollerä ätt du sitter vid den dätor du läddät ned e-legitimätionen till. Kontrollerä
om giltighetstiden här gätt ut och i sä fäll kontäktä din utfärdäre for ätt fornyä
legitimätionen. Om e-legitimätionen är inställeräd och giltig men du ändä inte kän loggä
in eller signerä kän du forst testä ätt den fungerär som den skä. Borjä med ätt testä elegitimätionen, vilket du gor hos utfärdären äv e-legitimätionen.
Skickä in missiv
Om du här loggät in med änvändärkonto och skickät in änsokän med änvändärkonto (ej
med Bänk-ID/e-legitimätion) mäste du skickä in ett underskrivet missiv elektroniskt till
regionen. Kontäktä regionen sä ätt du skickär till rätt person/e-postädress.
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