Finansieringsmöjligheter 2017

Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på
allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom.
Stämmer någon in på din idé, behöver du mer information om någon av
dessa? kontakta mig så tar vi det därifrån, in i framtiden.
mvh Fredrik Tidholm

Såddlån - Handläggare: VG Region
Konsultcheckar - Handläggare: VG Region
Forskning och Utveckling - Handläggare: VG Region
FoU-Kortet - Handläggare: VG Region
Digitaliseringscheck - Handläggare: Almi samt VG Region
Internationaliseringscheck - Handläggare: ALMI samt VG Region
Innovationscheck (VINNOVA) - Handläggare: ALMI
Förstudiemedel - Handläggare: ALMI

Såddlån

- Handläggare: VG Region
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VGR stödjer upp till 50%
Aktiekapital kan användas-men inte förbrukas
Eget arbete kan vara medfinansiering
Lånet betalas ut i efterhand. Allteftersom företaget redovisar kostnader enligt budgeten
Flera olika kostnadsslag är möjliga
Entreprenörerna får lön och arbetsro
Pengarna bygger upp IP-värdena i företaget!
Även företag utanför inkubatorerna kan få stöd
Även patent kan vara grund för innovationsbedömning

För att kunna få Såddlån behöver man svara –JA! på dessa frågor:
Är idén Innovativ?
Är vårt stöd marknads-kompletterande?
Är idén Innovativ? (Ska bedömas av en externa expert)
Samhällsnytta?
Är Företaget nystartat? (Får vara högst 3 år gammalt- enligt VGRs prioriteringar)

Konsultcheckar
- Handläggare: VG Region
•
•
•
•
•
•
•

10 000 -150 000 kronor
Till en extern konsult
.
50% av konsultarvodet
Befintligt företag
god idé som kan ge företaget en ny produkt, en ny marknad, en ny process
god idé som utvecklar både företaget och dess personal
god idé där du behöver hjälp utifrån

För att kunna få en konsultcheck behöver detta uppfyllas.
Konsultchecken ska….
…vara avgörande för att satsningen blir av.
…inte gå till ordinarie verksamhet.
…inte störa en lokal marknad.
…främst gå till företag med högst 50 anställda.
…inte gå till företag med fler än 249 anställda.
…skapa tillväxt och sysselsättning.

Forskning och Utveckling
- Handläggare: VG Region

• Små och medelstora företag i Västra Götaland och med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja
att växa med hjälp av FoU-insatser.
• Upp till 50 000 kr i BAS
• Upp till 500 000 kr i Avancerad
• Täcker kostnaderna för insatser från vald samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande.
• 50% medfinansiering

För att kunna få FoU Avancerat behöver detta
uppfyllas:
Stärker konkurrenskraften hos företaget
Ekologisk hållbar utveckling
Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden
Kunskapshöjd
Realistiska mål
Aktivitetsplan och projekttid
Förmåga att kommersialisera
Ökad tillväxt i företaget

FoU BAS?
Ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget
behöver för att utveckla ny vetenskapligt hållbar kunskap för
att möta specifika marknadsbehov.

Digitaliseringscheck
- Handläggare: ALMI samt VG Region
•
•
•
•

För företag som vill digitaliseras, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.
50 000 – 250 000 kr.
Checken kan finansiera max hälften av kostnaden – resten betalar företaget
Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur
digitalisering kan bidra till detta.
• Inköp av externa tjänster alt projektanställning

För att kunna få en digitaliseringscheck behöver detta
uppfyllas:
Har 2-49 anställda
Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor
Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget –
det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

För vad kan man söka?
Konsultinsatser
Projektanställningar - som påbörjas efter beslut och är en ny
kompetens till företaget.

För vad kan man inte söka?
Löpande affärsutveckling
Enbart byte av affärssystem
Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
Enbart köp av befintliga lösningar
Löpande applikation- och webbutveckling
Licenskostnader
Produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
Resor
Marknadsföring mot kund

Internationaliseringscheck
- Handläggare: ALMI samt VG Region
•
•
•
•
•
•
•

50 000 – 250 000 kr.
Checken kan finansiera max hälften av kostnaden – resten betalar företaget.
Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget, dvs gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten
Inköp av externa tjänster alt projektanställning. Även resekostnader kan ingå (max 20 % av total projektkostnad)
Programmet är öppet för ansökningar från och med nu.
Projekten ska vara avslutade 31 oktober 2018.
Partnerskapet fattar beslut löpande
För vad kan man söka?
Konsulttjänster eller projektanställningar för exempelvis:
Marknadsundersökningar
För att kunna få en internationaliseringscheck behöver Partnersökningar
detta uppfyllas:
Juridiska tjänster
Har 2-49 anställda
Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor
Vill närma sig en internationell marknad
Är etablerade på en internationell marknad men vill bredda sin
marknad

För vad kan man inte söka?
Löpande affärsutveckling
Materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
Patentansökningar
Certifieringskostnader
Delegationsresor
Försäljningsinsatser

Innovationscheck VINNOVA
- Handläggare: ALMI

• 100.000 kr
• Kan användas till Innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser eller för utarbetande av en strategi för hanteringen
av företagets immateriella tillgångar

För att kunna få en innovationscheck behöver detta
uppfyllas:
Företag med minst 3 anställda
Omsättning på minst 1,5 miljoner kr.
Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra
till att ett innovationsprojekt startas eller att en IP-strategi
utarbetas.

För vad kan man söka?
Köp av externa tjänster hos institut, universitet,
högskolor eller annan kunskapsleverantör.

Förstudiemedel
- Handläggare: ALMI

• Bidrag på max 25.000 kr till privatpersoner
• Upp till 50.000 kr till företag

Kan användas till externa kostnader som bland annat
Marknadsmässig förstudie.
Marknadsundersökning.
Inledande kundkontakter.
Teknisk förstudie.
Prototyp
Konstruktion
Design
Certifiering
Juridisk förstudie
Nyhetsgranskning
Skydd
Avtal
m.m.

Fortsättning följer…..
vill du veta mer? kontakta mig.
”-Lev väl, ha det gött, fullt ös å skjorta rakt ut!”
Fredrik Tidholm
Näringslivschef
Karlsborgs Utveckling AB
Ny adress:
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg
Tfn 070-199 22 40
fredrik@karlsborgsutveckling.se
www.facebook.se/naringslivkarlsborg
www.karlsborgsutveckling.se

