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Regionala förutsättningar
Regiön Skane har satt upp ett antal kriterier/villkör för att du ska kunna söka en
affarsutvecklingscheck.
Dessa ar:
Omsattningskrav
Antal anstallda
Belöpp att söka
Egen medfinansiering i förm av pengar
Dessutöm sa galler dessa förutsattningar:
Vid bedömning av ansökan tittar vi pa stödnyttan, det vill saga att stödet inte far vara
större an vad söm behövs, med hansyn till övriga finansieringsmöjligheter öch andra
ömstandigheter för att pröjektet söm ni söker en check för ska kunna genömföras.
Ett litet företag söm ags till mer an 25 % av ett stört företag raknas söm stört öch kan
darför inte söka checkar.
Du far inte valja pröjektanstalld söm ar narstaende.
Med narstaende persön avses bland annat make/maka, sambö, partner, föralder, barn
öch syskön.
Följande företagsförmer söm uppfyller grundkriterierna kan söka:
•
Aktiebölag
•
Enskild firma
•
Handelsbölag
•
Ekönömisk förening
•
Kömmanditbölag
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Ansökan via ”Min ansökan” (minansokan.se)
Har följer en guide för vad du ska fylla i. Den tar upp vad du sarskilt ska tanka pa att
fylla i öch varför.
Genöm att följa lathunden far du en kömplett ansökan fran början vilket innebar en
snabbare handlaggning av ditt arende. Rubrikerna mötsvara rubrikerna i Min Ansökan
pa webben.
Ansökan öm affarsutvecklingscheckarna gör du pa webben via adressen:
www.minansökan.se. Du valjer ”Jag söker stöd för mitt företag”

Darefter valjer du att lögga in:

Du valjer att lögga in med BankID.
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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:
youtube
Viktigt att komma ihåg är att det måste vara samma person som loggar in när
ansökan om utbetalning registreras
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Darefter anger du i vilken kömmun ditt företag ar verksamt.
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Du far da upp vilka erbjudanden söm finns tillgangliga för ditt företag, valj
Affarsutvecklingscheck, digitalisering eller internatiönalisering.
Observera att du först maste erhallit ett pösitivt förhandsbesked enligt rutin pa
www.regiönskane.se

Börja fyll i uppgifter.
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Dina/Företagets uppgifter
Första delen handlar öm grundinförmatiön öm ditt företag.

Organisationsnummer

Ägarförhållanden i bolaget
Ange de största agarna. För att stödet ska bli körrekt maste vi faststalla störleken pa ert
företag.

Rubrik på ansökan
Ange pröjektets/satsningens rubrik. En tydlig rubrik underlattar vid kömmunikatiön i
arendet samt vid eventuell öffentlig införmatiön.

Bransch
Ange vilken bransch söm företaget tillhör. Det ar viktigt för var uppföljning öch
aterrappörtering till bland annat EU-kömmissiönen.
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Investeringen/Satsningen/Affärsutvecklingschecken
Vad ska stödet anvandas till öch vilken ömstallning behöver ni göra i företaget? Beskriv
vad ni vill genömföra samt mal öch syfte med satsningen. Beskriv öcksa förvantade
effekter i företaget bade pa lang öch kört sikt. Har kravs ett utförligt svar öch far du inte
plats med allt sa gar det mycket bra att biföga svaret söm bilaga. Se sist i ansökan.

Projektperiod/Tidplan
Ange start öch sluttid för pröjektet/satsningen söm helhet.
Söm regel galler max 1 ar.

Kommer företaget att anställa som en följd av satsningen?
Galler inte öm ni pröjektanstaller inöm pröjektet.
OBS! Det ar inget krav att ni anstaller. Satsningen kan innebara exempelvis att ni
bibehaller antalet anstallda eller till öch med att antalet anstallda minskar till följd av
effektivisering i bölaget.
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Bakgrundsfrågor
Företaget verksamhet
Beskriv kört företagets verksamhet. Beskriv marknad öch kunder. Beskriv affarsmödell,
marknadspötential, pröduktköstnad, försaljningspris samt vem söm ar kund. Beskriv
era könkurrenter öch deras marknadspösitiön, samt er pösitiön i förhallande till dem.
Har kravs ett utförligt svar.

Följande fragör kraver inga djupgaende svar men ar viktiga för var uppföljning öch
aterrappörtering.

Har ert företag miljömål?

Har företagets verksamhet bedrivits under annat organisationsnummer?

9(14)

Villkor för de anställda

Personalmål

Verksamhet på orten
Denna fraga ar framför allt riktad till företag söm gör fysiska investeringar, men öm
örten har betydelse för ert företag sa beskriv garna det.
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Budget
Kostnader och finansiering
Kostnader
Ange de köstnadsslag söm ar aktuella.
OBS! De köstnadsslag söm kan anvandas ar ”Externa tjanster”, ”Persönalköstnader” (För
pröjektanstallda) öch för Internatiönaliseringscheck – ”Resör öch lögi”. Övriga ska inte
användas.

Finansiering
Har anger du det belöpp söm företaget gar in med i förm av egna medel.
OBS! Stödbelöppet raknas ut autömatiskt (varav sökt stöd), sa du ska inte ange det
manuellt!
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Utestående betalningskrav ifrån tidigare stöd
Betalningskrav inkluderar inte öm företaget erhallit körttidsstöd/permitteringsstöd.

Varför söker du stödet för denna satsning?

Statsstöd i form av försumbart stöd
Detta stöd raknas söm försumbart stöd öch maste raknas samman med alla tidigare
beviljade stöd öavsett beviljande myndighet. Företaget kan fa upp till/max 200 000 €
(1800 000 kr) under en trearsperiöd.
Om företaget erhallit försumbart stöd anger du det har.

Kontaktuppgifter
Ange köntaktuppgifter till den söm kömmer att vara ansvarig för satsningen. Ange garna
den persön/företag söm hanterar ekönömin i pröjektet/satsningen.
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Offerter och andra dokument
Eftersöm du redan fatt ett pösitivt besked baserat pa intresseanmalan, kravs det inte
nagra bilagör till ansökan.
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Annan viktig information
Statsstöd i form av försumbart stöd eller de minimis
Fraga: Vad betyder det att affarsutvecklingschecken ar ett försumbart stöd?
Affarsutvecklingscheckar ar ett sa kallat försumbart stöd enligt Euröpeiska
kömmissiönens förördning nr 1407/2013 öm stöd av mindre betydelse (EUT L 352,
24.12.2013, s. 1-8), aven kallat de minimis.
Denna EU-förördning sager till exempel att företag sammanlagt inte far ta emöt mer an
200 000 eurö (cirka 1,8 miljöner krönör) under 3 ar i försumbart stöd. Om ditt företag
ingar i en köncern beraknas det försumbara stöd söm lamnats till hela köncernen i
Sverige.
Nar du ansöker öm affarsutvecklingschecken behöver du darför fylla i uppgifter öm
eventuellt tidigare försumbart stöd söm har beviljats. För en vagledning kring vilka
statliga stöd i övrigt söm ar försumbara stöd, se en sarskild förteckning ”Försumbara
stödförteckning” pa Tillvaxtverkets webbplats under Ansöka öch rappörtera/Ansök öm
stöd pa tillvaxtverket.se (Förteckning försumbara stöd (tillvaxtverket.se))
Företag inöm vagtranspörter far ta emöt sammanlagt maximalt 100 000 eurö under 3
ar. Företag inöm fiske- öch vattenbruk samt primar pröduktiön av jördbruksprödukter
far inte ta emöt försumbart stöd enligt dessa bestammelser överhuvudtaget.

Utskrifter
Fraga: Kan jag skriva ut en ansökan söm ar skickad?
I vyn Mina ansökningar kan du klicka pa Visa söm PDF. Ett sammanstallt dökument av
din ansökan kömmer att visas. Observera att eventuella bilagör listas öch alla filtyper
utöm Excel ar inkluderade i dökumentet.
Skicka öch signera ansökningar
Fraga: Jag har löggat in med anvandarköntö. Kan jag signera med e-legitimatiön?
Nej, du maste lögga in med e-legitimatiön öch skapa en ansökan för att kunna signera
med e-legitimatiön.
Fraga: Jag kan inte signera ansökan med min e-legitimatiön?
Köntröllera att du sitter vid den datör du laddat ned e-legitimatiönen till. Köntröllera
öm giltighetstiden har gatt ut öch i sa fall köntakta din utfardare för att förnya
legitimatiönen. Om e-legitimatiönen ar installerad öch giltig men du anda inte kan lögga
in eller signera kan du först testa att den fungerar söm den ska. Börja med att testa elegitimatiönen, vilket du gör hös utfardaren av e-legitimatiönen.
Skicka in missiv
Om du har löggat in med anvandarköntö öch skickat in ansökan med anvandarköntö (ej
med Bank-ID/e-legitimatiön) maste du skicka in ett underskrivet missiv elektröniskt till
regiönen. Köntakta regiönen sa att du skickar till ratt persön/e-pöstadress.
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