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Riktlinjer - företagsstöd 

regionala tillväxtmedel 
Gäller från och med xxx 2021 
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Företagsstöd  
Genom olika typer av företagsstöd vill Region Västernorrland bidra till en hållbar regional 
utveckling och tillväxt. Här kan du som driver företag söka stöd för investeringar för att 
utveckla din verksamhet och därmed skapa sysselsättning i Västernorrland. 
 
Grundläggande förutsättningar  
För att kunna beviljas stöd finns det krav och kriterier som företaget måste uppfylla. 
Grundläggande förutsättningar är att företaget bedöms kunna skapa varaktig sysselsättning, 
bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.  
 
Företag som bidrar till de horisontella kriterierna om jämställdhet, integration och mångfald och 
förbättrad miljö ska prioriteras. I varje ansökan bedöms också hur företagsstödet bidrar till att nå 
målen i den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart specialisering samt andra 
regionala strategier.  
 
Andra faktorer som beaktas är:  

• hur stor sysselsättning som skapas i förhållande till investeringen och stödets storlek  
• effekterna av eventuella tidigare beviljade företagsstöd  
• potentialen för investeringen  
• var sökandeföretagets marknad finns. Den ska till övervägande delen sträcka sig utanför 

länet och inte enbart lokalt 
• om företag eller koncerner med god ekonomi kan genomföra investeringen utan stöd. 

Även utdelningar eller koncernbidrag beaktas  
 

Bedömningen gör att stödet kan minskas eller att stöd inte beviljas. 
 
Region Västernorrland kan vid behov besluta om att införa andra stöd till företag, exempelvis 
för riktade satsningar eller för att möta samhällsutmaningar. 
 

Gäller för handläggning av företagsstöd i enlighet med förordningarna: 

- statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, SFS 2015:210 och 

- statligt stöd till investeringar, SFS 2015:211 
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Vilka kan söka företagsstöd? 
Företagsstöd till investeringar kan beviljas företag, föreningar med kommersiell verksamhet och 
näringsdrivande stiftelser som vill skapa hållbar regional utveckling och tillväxt i 
Västernorrlands län. I särskilda fall kan även kommuner eller kommunala bolag beviljas stöd. 
Vidare i dokumentet benämns ovanstående organisationer som ”företaget”. För att kunna 
beviljas stöd måste nedanstående kriterier vara uppfyllda.  
 
OBS! Avvikelser finns, läs under beskrivningar av specifika stöd. 

 

Företaget ska: 

 
- bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats 

i Västernorrlands län 
 

- ej bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig 
personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet 
 

- vara aktivt med befintliga intäkter och sysselsätta minst en halvtidstjänst med 
löneutbetalning 
           

- ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom 1 år  
 

- ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor. 
    

- investera i den egna verksamheten för sammantaget minst 20 000 kr 
 

- ha ett finansiellt behov av stödet  
 

- bedömas kunna nå långsiktig lönsamhet 

- bedrivas på marknadsmässiga villkor 

- producera eller förädla egen produkt eller tjänst  

- ej befinna sig i ekonomiska svårigheter 
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Vad kan företag beviljas stöd för? 

- Marknadsföring 
- Produkt- och tjänsteutveckling 
- Kompetensutveckling (spetskompetensutbildningar) 
- Maskiner och inventarier  
- Byggnationer 

 

Stöd beviljas inte för: 

- Fordon eller flyttbar utrustning  
- Inköp av mark eller byggnader 
- Förvärv av befintligt företag 
- Ersättningsinvesteringar 
- Standardelektronik som tex mobiltelefoner och datorer 
- Handverktyg 
- Driftkostnader, t ex hyra eller lön 
- Eget arbete 
- Köp från närstående 
- Kund- och leverantörsbesök 
- Förstudier 
- Affärssystem och annan intern utveckling 
- Säljutbildning 
- Chefsutbildning/styrelseutbildning 

 

Stöd beviljas inte till verksamheter som: 

- Verkar på en konkurrensutsatt lokal eller regional marknad (till exempel restauranger, 
bygg, fordonsverkstad och frisörer med flera där detta redan finns) 

- Har rörlig verksamhet (till exempel entreprenadverksamheter och åkerier) 
- Är återförsäljare (alltså ingen egen tillverkning eller förädling av produkter eller 

tjänster) 
- Verkar inom jordbruks- och fiskerisektorn med undantag för investeringar för förädling 

av produkt/tjänst 
- Har lokaler för uthyrning åt andra verksamheter 
- Till övervägande del är finansierad med offentliga medel 

 
I nedanstående presentationer av respektive stödtyp beskrivs vilka kriterier som är unika för 
varje stödtyp utöver de allmänna riktlinjerna för företagsstöden som finns på sidan 1. 
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Stöderbjudanden 
Stödtyper 

1. Utvecklingsstöd 
2. Generellt investeringsstöd 
3. Regionalt investeringsstöd (större investeringar) 
4. Innovationsstöd 
5. Innovationscheck 

 
 

 

1. Utvecklingsstöd 

 

Vilka kan beviljas stöd? 

Nystartade och befintliga företag med verksamhet i Västernorrland. Utvecklingsstödet kan 
sökas av små och medelstora företag. 

 

Kriterier och förutsättningar 

− Stödet kan beviljas en gång per företag under en 3-årsperiod. 
− Stödnivån är upp till 50% och maximalt stöd som kan beviljas är 30 000 kr. Stöd kan 

sökas för investeringar upp till 100 000 kr.  
− Utvecklingsstödet kan beviljas för företag som bedriver verksamhet på lokal/regional 

marknad  
− Utvecklingsstödet kan beviljas för företag med rörlig verksamhet  
− För nystartade företag kan det annars gällande kravet på befintliga intäkter och 

löneuttag i företaget undantas. Företag betraktas som nystartade under 24 månader från 
start av näringsverksamhet. 
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2. Generellt investeringsstöd 

 

Vilka kan beviljas stöd? 

Små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland. 

 

Kriterier och förutsättningar 

− Stödet kan beviljas företag med befintlig verksamhet och med minst en heltidsanställd 
som får lön. 

− Investeringen som beviljas stöd ska medföra ökad sysselsättning i sökandeföretaget.  
− Stöd kan beviljas både mjuka och hårda investeringar. 
− Stödnivå 35–50% beroende på var i Västernorrland investeringen sker och om det avser 

hårda eller mjuka investeringar 
− Omfattas av statsstödsregler om försumbara stöd vilket innebär maximalt stöd om 1,8 

miljoner kr under en treårsperiod. 

 

Exempel på stödbara investeringar 

− Byggnader - ny-, om- och tillbyggnader (inte inköp) 
− Maskiner, utrustning och andra inventarier (inte fordon) 
− Marknadsföring för strategiska insatser 
− Konsulttjänster vid produktutveckling 
− Kompetensutveckling - spetskompetens (inte grundutbildning) 
− Grafisk layout eller design 
− Första hemsidan/webbsidan 
− Manualer, instruktioner eller beskrivningar för sin produkt eller tjänst 
− Varumärkesskydd, patent, certifiering 
− Ställa ut på mässa - första deltagandet, vid ny marknad eller ny produkt 
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3. Regionalt investeringsstöd  
  

Vilka kan beviljas stöd?  

Små och medelstora företag samt stora företag om investeringen avser ny ekonomisk 
verksamhet. Stödet kan inte beviljas till verksamhet som bedrivs inom Sundsvalls tätort. 

 

Kriterier och förutsättningar  

- Stödnivå mellan 10-35% 
- Stödnivån bestäms utifrån var i länet verksamheten bedrivs och företagets storlek 
- Investering upp till 25 miljoner kronor.  
- Investering över 25 miljoner kronor hanteras av Tillväxtverket. 
- Tjänst- och serviceverksamhet ska vara inriktad på större marknad än den regionala 
- Vid nyetableringar kan det annars gällande kravet på befintliga intäkter och löneuttag i 

företaget undantas.  

Stöd kan inte beviljas till verksamheter inom stålsektorn, kolindustrin, varvsindustrin, 
syntetfiberindustrin, transportsektorn eller tillhörande infrastruktur, energiproduktion, 
energidistribution och energiinfrastruktur. Inte heller fiske, vattenbruk och primär 
jordbruksproduktion.  

 

Vad kan företag beviljas stöd för?  

Nyinvestering i materiella tillgångar 

 

Exempel på stödbara investeringar 

- Byggnader, ny- om- och tillbyggnad (men inte inköp av befintlig byggnad) 
- Maskiner och inventarier (men inte fordon) 
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4. Innovationsstöd  

 

Vilka kan söka? 

Små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland som vill utveckla en unik ny idé 
genom ett innovationsprojekt, för att skapa sysselsättning i Västernorrland. 

 

Övriga kriterier och förutsättningar 

− Innovationsprojektet och dess underliggande innovation ska ha klara kopplingar mot 
den regionala utvecklingsstrategin och bidra till mål som finns i RUS:en samt övriga 
regionala strategier som t ex Smart Specialiseringsstrategin. 

− Stödnivå och stödbelopp fastställs av flera faktorer, bland annat av vilken typ av 
innovationsprojekt som ska bedrivas. Stöd kan beviljas med högst 45% av godkända 
investeringskostnader 

− Företaget ska bedömas besitta god kompetens och ha bra förutsättningar att 
framgångsrikt genomföra innovationsprojektet 

− Innovationsprojektet ska vara väl avgränsat mot ordinarie verksamhet 
− Krav på en godkänd finansieringsbudget som täcker hela innovationsprojektet till 100% 
− Godkända kostnader för innovationsprojektet ska minst vara 300 000 kr och får uppgå 

till maximalt 25 miljoner kronor 
− Stödet kan beviljas en gång per företag under en 3-årsperiod. 
− Resultatet ska bedömas kunna nå marknaden i nära anslutning till projektets avslutande. 

  

Stödbara investeringar 

− Instrument och utrustning (nödvändiga för innovationsprojektet) 
− Byggnader (Investering i byggnader för innovationsprojektets genomförande) 
− Externa tjänster (inköp av expertkunskaper) 
− Projektspecifika kostnader som krävs för att genomföra innovationsprojektet 
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5. Innovationscheck 

 

Vilka kan söka? 

Företag i Västernorrland som vill utveckla en innovation  
 
 
Kriterier och förutsättningar 

− Innovationen, som kan vara en tjänst eller produkt, ska vara unik med god 
innovationshöjd 

− Stödbelopp 50 000 kr med stödnivån 45%. Företag kan beviljas maximalt 3 st 
innovationscheckar för utveckling av sin innovation 

− Eget arbete är en stödberättigad kostnad och utgör 50% av totalt godkänt stödunderlag 
som är 111 110 kr 

− De annars gällande kraven på försäljning och löneuttag i företaget samt kravet att 
företaget inte får bedrivas som hobbyverksamhet undantas 

− Almi handlägger ansökningar för innovationschecken och Västernorrlands 
Innovationsråd fattar beslut om stöd kan beviljas 

 
 
Stödbara investeringar 

− Marknadsundersökning  
− Inledande kontakter (kund, tillverkare, licens)  
− Patent, mönster, varumärke  
− Prototyp  
− Ritningar, beräkningar, design  
− Pilottest, nollserie  
− Avtal, juridik  
− Resekostnader 
− Eget arbete  

 
 
 


	Vilka kan söka företagsstöd?
	Vad kan företag beviljas stöd för?
	- Marknadsföring

