
 

Fyll i ansökan 

EU-kortet: planeringsbidrag för EU:s forsknings- och innovationsprogram 

Upp till 100 000 kronor i stöd kan lämnas för att underlätta deltagande i Horisont Europa. Med EU-

kortet kan du bland annat ta in expertkompetens och finansiera resor och möten i samband med 

ansökningsprocessen. Stödet riktar sig till små och medelstora företag samt icke-vinstdrivande 

aktörer som vill ta en ledande roll i ett samarbetsprojekt inom Horisont Europa. Projektet ska kunna 

kopplas till något av de specialiseringsområden som Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) 

har enats om. 

 

Du söker stöd hos  
Region Skåne 

Antal tecken är utan blanksteg 

 

Dina uppgifter 
Här anger du vilket företag som söker stöd och för vad. 
 

Sök på ditt organisationsnummer eller -namn 
Hittar du inte din organisation? Sök på hela organisationsnumret så gör vi en fördjupad sökning. 

Organisationsnummer eller -namn 

 

 

Hur ser företagets ägarförhållanden ut? 
Ange de fem största ägarna och deras ägarandel i procent. Om ägare är juridisk person (företag) 

måste även organisationsnummer anges. Fysisk person som äger 50% eller mer ska även ange 

personnummer. 

Ägare  Organisationsnummer/Personnummer Ägarandel 

 

 

 

Modell för ansökningsformulär i Min ansökan 

Här kan du se hur ansökningsformuläret i Min ansökan är uppbyggt. Observera att själva ansökan 

måste göras online direkt i företagsportalen i Min ansökan, du kan alltså inte fylla i och lämna in 

detta formulär. Formuläret är standard för alla anslag som söks via Tillväxtverket. En del frågor är 

därför inte direkt kopplade till kriterierna för EU-kortet utan kan ses som formalia. Om du är 

osäker på hur du ska fylla i formuläret är du välkommen att höra av dig till oss på 

planeringsbidrag@skane.se.  

mailto:planeringsbidrag@skane.se


Rubrik på din ansökan  
Rubriken ska ge en övergripande beskrivning av vad din ansökan avser. Rubriken kan bli offentlig. 

Hjälptext TVV: En bra rubrik ger snabb information om vad investeringen avser. Skulle företaget ha fler ansökningar ska det 

förenkla för er att hitta rätt ansökan. Exempel på rubrik kan vara Maskininvestering efterbearbetning, 

Digitaliseringskonsult, Miljöinvestering renare luft, Miljöeffektivisering uppvärmning, New York mässan. 

Rubrik 
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Vilken bransch ska du investera inom?  
Ange den branschkod (SNI) som avser din investering. Om du avser att utveckla företaget med 

produkter som klassas i ny branschkod anger du den nya branschkoden. 

Hjälptext TVV: Vi behöver veta vilken bransch du ska investera inom för att kunna följa upp var stödet hamnar. Observera 

att ett företag, men även ett arbetsställe, kan ha flera SNI-koder. Skatteverket är den myndighet som ansvarar för att 

företag får SNI-kod i samband med att företaget registrerar sin verksamhet hos dem. Standarden för svensk 

näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver. SNI är 

viktig för bland annat ekonomisk statistik. På SCB hemsida hittar du mer information om SNI. 

Bransch 

 

Investeringen 
Detta avsnitt berör frågor om den satsning du ska göra. Vi använder begreppet investering och syftar 

då på alla olika typer av satsningar inte bara investeringar i byggnader eller maskiner. Exempel på 

andra satsningar kan vara anlitande av extern konsult, förstudie, forskningsprojekt eller deltagande i 

ett samverkansprojekt. 

Vad ska du investera i?  
Beskriv investeringen och vad den kommer att leda till på kort och lång sikt. För tips om vad vi vill 

veta, läs vidare i hjälptexten. 

Hjälptext TVV: Beskriv hur din investering kommer att påverka företaget. Varför behövs den och vilka resultat räknar du 

med? Till exempel omsättningsförändring och nya produkter? Innebär investeringen kostnads-, energi- och/eller 

processeffektivisering? Minskad miljöpåverkan? Digitalisering, marknadsföring eller kompetenshöjning? Beskriv vilken 

marknadsutveckling du ser de kommande fem åren för företaget. Vad händer om du inte genomför investeringen? 
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Under vilken tidsperiod kommer investeringen att pågå?  
Avser stödet till exempel en konsultinsats ska du ange vilken period den pågår. Kostnader för 

investeringar före det datum du sänder in din ansökan kan du inte få stöd för. 

Hjälptext TVV: Vi behöver veta vilken period ni vill ha stöd då det hjälper oss att bedöma möjligheten att få stöd. Stöd kan 

endast ges för investeringar som påbörjas tidigast i samband med att ansökan skickas in. 

Från och med   Till och med  

 

 



Kommer ni att anställa som en följd av investeringen?  
Gör en uppskattning och ange hur många ni tror att ni kan anställa 

(heltidsanställda) i och med investeringen. Tror ni er kunna anställa tre personer på 50 procent 

skriver ni 1,5. 

Hjälptext TVV: Uppgiften behövs för att vi ska kunna rapportera till regeringen som i sin tur använder det som underlag i 

kommande budgetpropositioner. Fördelningen mellan kvinnor och män är viktig statistik för jämställdhetspolitiken. 

 

Om satsningen inte innebär några anställningar, ange 0 (noll) och förklara gärna det i kommentarsfältet. 

Kvinnor   Män 

 

 

Kommentar  
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Bakgrundsfrågor 
Det här avsnittet berör grundläggande uppgifter om ditt företag. 

Beskriv kort företagets verksamhet  
Beskriv företagets bakgrund, nuvarande eller planerade verksamhet och affärsidé. Det går även bra 

att komplettera er beskrivning genom att bifoga er affärsplan sist i ansökan under rubriken bilagor. 

Hjälptext TVV: Beskriv vilken position ni har på marknaden, vilka era kunder och konkurrenter är samt hur ni ser 

utvecklingen på kort och lång sikt. 

 

Informationen behövs för att förstå företagets verksamhet och vad du vill utveckla. Sist i ansökan under rubriken bilagor 

finns möjlighet att ladda upp de dokument du vill komplettera ansökan med. 
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Har ert företag miljömål?  
Om ni har miljömål, beskriv vilka de är och varför ni har satt målen. 

Hjälptext TVV: Här kan ni ange hur ni arbetar med till exempel energieffektivisering och hur ni har målsatt det arbetet. Ni 

kan även ange hur ni följer ert klimatavtryck eller om ni har andra mål som till exempel minskad vattenförbrukning, 

minskade utsläpp eller minskat råvarusvinn. Om företaget inte har miljömål behöver ni inte skriva något. 

 

Svaret är en del i underlaget för att bedöma företagets betydelse för frågor som är viktiga för den lokala och regionala 

utvecklingen. Till exempel samhällsansvar, långsiktighet och konkurrenskraft. 

Ja 

Nej 



Kommentar  
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Har ditt företags verksamhet bedrivits tidigare under ett annat organisationsnummer?  
Om ni tagit över verksamheten från ett annat organisationsnummer ange det numret nedan. 

Hjälptext TVV: Vi behöver informationen för att kunna kontrollera eventuellt tidigare beviljade stöd. Vid övertagande av 

företag/organisationsnummer kan skyldigheter för det beviljade stödet följa med under några år efter beviljandet. 

Ja 

Nej 

Kommentar  
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Vilka villkor har företaget för de anställda?  
För att bevilja stöd måste löner och andra anställningsvillkor vara jämförbara med vad som följer av 

tillämpligt kollektivavtal. 

Hjälptext TVV: Vi ställer inte krav på att företaget ska ha kollektivavtal. Däremot ställer vi krav på att de anställda har löner 

och anställningsvillkor som är jämförbara och acceptabla. 

Inga anställda 

Vi har kollektivavtal 

Vi har andra jämförbara villkor 

Kommentar  
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Har ert företag personalmål?  
Om ni har personalmål beskriv vilka de är och varför ni har satt målen. 

Hjälptext TVV: Här kan ni ange hur ni arbetar med att exempelvis minska sjukfrånvaro, rekrytera rätt kompetens, jämnare 

könsfördelning och hur ni målsatt det arbetet. Har ni andra mål som till exempel tydlig arbetsfördelning, rimliga 

förväntningar på vad personalen ska leverera, tydligt kommunicerade målbilder, minskning av överbelastning etcetera, 

anger ni detta. 

 

Om företaget inte har personalmål behöver ni inte skriva något. 

 

Svaret är en del i underlaget för att bedöma företagets betydelse för frågor som är viktiga för den lokala och regionala 

utvecklingen till exempel samhällsansvar, långsiktighet, konkurrenskraft. 

Ja 

Nej 



Kommentar  
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Varför bedriver ni verksamhet just här, på den här orten?  
Om er verksamhet är oberoende av ort anger ni det. Har orten däremot betydelse vill vi att ni anger 

på vilket/vilka sätt.  

Hjälptext TVV: Beskriv vilka skälen är och hur ni ser på utvecklingen framöver. Om företaget skulle växa, kan det fortsatt 

vara verksamt på orten? Svaret är en del i underlaget för att bedöma företagets betydelse för frågor som är viktiga för den 

lokala och regionala utvecklingen till exempel samhällsansvar, långsiktighet, konkurrenskraft. 
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Kostnader och finansiering 
I det här avsnittet ska du ange vilka kostnader du har för investeringen och på vilket sätt ni ska 

finansiera den. I varje ansökan om företagsstöd behöver den som söker stödet ange en budget som 

beskriver vilka kostnader och vilken finansiering som ska bära investeringen. 

Kostnader 
Fyll i dina kostnader på övergripande nivå för hela investeringen. Välj de kostnadsslag som passar 

bäst. Beskriv kort vad kostnaden avser och bifoga offerter vid större kostnadsposter sist i ansökan 

under rubriken bilagor. 

Kostnadsslag  Beskrivning   Belopp 

 
 
 
 

Finansiering 
Fyll i din finansiering av kostnaderna ovan. Alla finansiärer av investeringen ska anges nedan. 

Typ av finansiering Beskrivning   Belopp 

 
 
 
 

Har företaget något utestående återbetalningskrav på tidigare beviljat stöd?  
Ange alla eventuella återkrav av stöd/bidrag, även från andra myndigheter. 

Hjälptext TVV: Vi behöver få kunskap om eventuella återkrav kopplade till tidigare beviljade och utbetalade stöd för att 

kunna bedöma om ni kan få stöd. 

I kommentarsfältet kan ni ange vilken myndighet som fattat beslut om återkrav. 

Ja 

Nej 



Kommentar  
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Varför behövs finansiellt stöd för denna investering?  
Beskriv varför du söker ett bidrag istället för att finansiera hela investeringen med till exempel 

banklån och eget kapital? 

Hjälptext TVV: För att bevilja ett stöd måste vi kontrollera att det inte finns annan alternativ finansiering. Stöd får inte vara 

större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Här ska du ange varför du inte kan finansiera 

investeringen med till exempel banklån eller egna medel. 

Kommentar  
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Kontaktuppgifter 
Ange de personer som är intressanta att kontakta i samband med hanteringen av din ansökan. 

 
 
 
 

 
 

Offerter och andra dokument 
Här kan du bifoga dokument till din ansökan. Till exempel offerter eller er affärsplan. Då behörig 

firmatecknare inte undertecknar ansökan ska en fullmakt bifogas. 

 

+ Lägg till kontakt 

+ Lägg till dokument 


