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1. Inledning
Syftet med företagsstödet är att främja och skapa hållbar regional utveckling och tillväxt, för
företaget och länet som helhet. Stöd kan beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning,
bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.
Att det i sökandeföretag skapas varaktig sysselsättning på lång sikt är en grundläggande
förutsättning vad gäller företagsstöd. Hur många arbetstillfällen som skapas i förhållande till
investeringen och stödet, beaktas i företagsstödsärenden. Vid analys och bedömning
uppmärksammas också effekterna av eventuella tidigare beviljade företagsstöd, om utlovad
sysselsättnings- och omsättningsökning uppnåtts. Detta kan påverka utgången av en ny
ansökan om företagsstöd.
Andra faktorer som påverkar är potentialen för investeringen och möjligheterna att skapa tillväxt.
En förutsättning för regional tillväxt är att sökandeföretagets marknad till övervägande delen
sträcker sig utanför länet och inte enbart lokalt. Investeringar som positivt bidrar till de horisontella
kriterierna jämställdhet, integration samt miljö och hållbarhet är gynnsamma för skapandet av
hållbar regional utveckling.
Företag eller koncerner med mycket god ekonomi ska enligt förordningarna inte beviljas stöd för
investeringar som kan genomföras utan stöd. Behovet av stöd för att investeringen ska kunna
genomföras kan alltså få betydelse vid bedömningen i ärendet. Även stora utdelningar eller
koncernbidrag beaktas. Bedömningen utifrån detta kan medföra att stödet procentuellt minskas
eller att stöd inte beviljas. Företagsstödets omfattning kan också påverkas om företaget vid
investering vill satsa på upplägg med högre standard än vad som egentligen krävs.

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

2. Grundläggande
Verksamhet i länet
Företagets verksamhet måste bedrivas och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta
arbetsplats i Västernorrlands län. Verksamheten får inte vara rörlig/mobil.

Stödprocent
Hur stor stödprocent som kan bli aktuell vid ett företagsstödsbeslut är beroende av vilket stöd
ansökan avser och var i länet verksamheten bedrivs. Företagsstöd kan beviljas med mellan
10-50 %.

Minimibelopp
Investeringen måste vara minst 20 000 kr för att kunna beviljas företagsstöd.

Sysselsättning
I sökandeföretaget krävs minst en heltidssysselsättning.
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Om heltid förväntas inom 6 månader kan vid uppstart 50 % sysselsättning godkännas. Det innebär
att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50 %
ersättning från annat håll (som ersättning räknas till exempel lön, sjukersättning, pension och
liknande).

Betalningsanmärkningar - företag eller företagare
I företagsstödsförordningarna står att stöd får lämnas endast för verksamheter som bedöms kunna
uppnå lönsamhet. Lönsamheten bedöms som osäker och ansökan kan avslås, om företaget eller
dess företrädare befinner sig i ekonomiska svårigheter, har skulder eller anmärkningar.
Kreditupplysning och/eller kontroll med Kronofogdemyndigheten görs i varje ärende.

Köp från närstående
Köp från närstående godkänns inte. Som närstående räknas maka/make, sambo, partner, förälder,
barn och syskon till sökande/företrädaren. Även företag, koncernbolag eller företagsgruppering där
det finns styrelsemedlem, ekonomiskt eller ägarintresse räknas som närstående. Det gör också
person anställd i företaget eller koncernen.

Sundsvalls tätort
Företag som bedriver verksamhet i Sundsvalls tätort kan enbart söka företagsstöd i form av
konsulttjänster, upp till maximala stödbeloppet 150 000 kr eller innovationscheck med maximalt
stödbelopp 50 000 kr.

Innovationscheck
Innovationschecken hanteras tillsammans med Almi företagspartner Mitt. Särskilda regler gäller för
dessa ärenden, vilket kan vara andra än de om beskrivs i denna riktlinje.

3. Investeringar/kostnader
Nyinvesteringar
Stöd kan beviljas för maskiner och inventarier. Stöd beviljas inte till mobil utrustning eller
ersättningsinvesteringar. Inte heller för driftskostnader eller underhåll beviljas stöd.
Begagnad utrustning kan ingå om det vid handläggningen godkänns, förutsatt att inget stöd
beviljats tidigare för utrustningen.

Verksamhetslokal
Företagsstöd beviljas för om-, ny- och tillbyggnad, men inte för inköp av befintlig byggnad eller
mark.
Investeringar på privat fastighet kan inte beviljas stöd för enskild firma. Om bolag ska göra
investering på privat fastighet kan eventuellt stöd beviljas, men det avgörs beroende på
omständigheterna i det specifika ärendet.
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Värmeanläggning
Byte av befintligt uppvärmningssystem är inte stödberättigad kostnad, gäller även vid anpassning
av fastighet för helt ny verksamhet.
Vid nybyggnation kan värmekälla inkluderas som stödunderlag för den nya byggnadsdelen. Vid uteller tillbyggnad där ny värmekälla installeras för att värma upp hela byggnaden, görs bedömning i
det enskilda fallet och enbart kostnad för den del av värmekällan som avser tillkommande
byggnadsdelen kan godtas.

Investeringar utifrån lagkrav
Investeringar utifrån lagkrav eller föreläggande från t.ex. någon myndighet eller samhällsfunktion
beviljas inte företagsstöd.

Fordon
För fordon beviljas inte företagsstöd. Transport-/lyfthjälpmedel som uteslutande används inom
inhägnat område kan godkännas, till exempel truck.

Båtar
Enligt förordning får stöd enbart beviljas för båtar som är nödvändiga för drift av företag i
skärgården. Stöd kan endast beviljas om båten är ett komplement i en helhet av verksamheten och
denna drivs på fast driftställe. För verksamhet inom besöksnäringen är det möjligt med
företagsstöd för investering i mindre båt, så som till exempel eka eller kanot.

Inventarier
 Handverktyg och handmaskiner:
För handverktyg beviljas inte företagsstöd. Dit räknas t.ex. borrmaskin, skruvdragare,
motorsåg och sticksåg.
 Formverktyg:
Stöd för formverktyg beviljas under förutsättning att de ska användas för egen tillverkning i
sökandeföretaget, med dess egen maskin.
 Mobiltelefon, surfplatta och dator:
Företagsstöd beviljas inte för mobiltelefoner, surfplattor eller datorer.
 Logi:
För verksamhet med logi kan inventarier så som vitvaror, möbler (t.ex. sängar, bord och
stolar) och lysarmatur godkännas.
Sådant som inte godkänns är t.ex. kuddar, täcken, lakan, gardiner, köksredskap, porslin,
utsmyckning och förbrukningsvaror. Inte heller dammsugare, mikrovågsugn och liknande
lösa maskiner.
 Programvaror:
Bokförings-, löne- eller affärssystem och liknande beviljas inte stöd.
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Webbplatser/hemsidor
Företagsstöd är möjligt för ett första upprättande av webbplats/hemsida om företaget inte har
någon. Förbättring/uppgradering av redan befintlig webbsida beviljas inte stöd.
Enda möjligheten att inkludera kostnader för befintlig webbsida är om den bedöms vara så pass
ändrad och ha en ny funktion, som skapar en så pass stor kundnytta att det kan vara motiverat.

Kompetensutveckling/utbildning
Som investeringskostnad godkänns enbart kortare externa kompetenshöjande utbildningsinsatser,
direkt kopplad till företagets kärnverksamhet. T.ex. vidareutbildning för att uppnå licens, certifikat
eller spetskompetens.
För utbildningar som ska genomföras utomlands, där motsvarande eller liknande utbildning finns
inom Sverige, beviljas inte företagsstöd.
Kostnader som stöd kan beviljas för är kursavgift, kurslitteratur, resa och boende.

Egen tid
Företagsstöd beviljas inte för egen tid.

Ställa ut på mässor
Enbart ett första deltagande för att ställa ut på mässa godtas och det i samband med antingen ny
produkt, ny tjänst eller ny marknad för företaget. Det kan vara en eller flera olika mässor. Men att
återkommande ställa ut på samma mässa med samma produkt/tjänst fler gånger godtas inte.
Kostnader som stöd kan beviljas för är mässavgift, monterkostnad, resa, boende och transport av
material.

Kund- och leverantörsbesök
För kund- och leverantörsbesök beviljas inte företagsstöd, eftersom det bedöms som företagets
driftskostnad.

4. Verksamheter med begränsade stödmöjligheter
Konkurrensutsatta branscher
Stöden ska skapa regional tillväxt, men får inte snedvrida konkurrensen. Därför kan inte stöd
beviljas för verksamheter som bedrivs på lokal eller regional marknad, där flera företag konkurrerar
med liknande verksamheter. Minst två tredjedelar av omsättningen ska komma från kunder utanför
länet, för att inte bedömas som lokal konkurrens.
Exempel på företag som kan anses konkurrera lokalt och därmed inte beviljas stöd:
- bygg:
kan t.ex. vara företag inom bygg, el, VVS och måleri
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- mobil/rörlig verksamhet och entreprenad:
stöd är bara möjligt för verksamheter som bedrivs på fast driftsställe i Västernorrlands län,
alltså inte för rörlig verksamhet
- tjänste- och serviceföretag:
kan t.ex. vara företag så som frisörer, fordonsverkstäder, städ, fotografering,
bemanningsföretag, reklambyråer, redovisningsbyråer, kropps- och hälsovård
- restaurang, café och bageri:
stöd kan enbart beviljas om tydlig koppling finns till besöksnäringen
- hotell och logi:
stöd kan enbart beviljas om tydlig koppling finns till upplevelse, anläggning eller attraktion
inom besöksnäringen/turism. Det ska finnas tydlig koppling mellan boendet och
upplevelseutbudet i närområdet, för att stöd ska kunna beviljas. Förutsättningen är att det
ska finnas minst 8 bäddar i boendet

Handel och återförsäljare
Företagsstöd beviljas inte för handel och försäljning av produkter utan att egen tillverkning,
förädling eller design skett. Det innebär att handel med varor som återförsäljare inte är
stödberättigad verksamhet (oavsett försäljningskanal).

Verksamhet som finansieras via offentliga medel
Verksamheter som helt eller till övervägande del finansieras via offentliga medel bedöms inte som
stödberättigad verksamhet. Exempel på sådana verksamheter är behandlingshem, skola, förskola,
asyl-/flyktingmottagning, vård och omsorg.

Information om företagsstöd finns också på www.rvn.se/foretagsstod

