Konsultcheckar för små tillväxtföretag som vill anlita extern specialistkompetens för tillväxt och
förnyelse
Med anledning av den utdragna lågkonjunkturen har regeringen beslutat om extra utvecklingsmedel för länet. Medlen ska
användas för att underlätta strukturomvandling och till förnyelse av näringslivet. Av dessa medel har 2Mkr avsatts för
konsultcheckar till små företag i hela länet. Checkarna hanteras enligt förordningen om regionalt bidrag till
företagsutveckling (SFS 2000:283).
Vem kan söka?
Driver du företag med 2 till 49 anställda och vill göra utvecklingsinsatser som kräver extern
specialistkompetens då kan du söka en konsultcheck. Det är möjligt att söka ett belopp från 25.000 till
150.000 kronor. Ersättning ges för halva kostnaden (ex moms), resterande del står företaget självt för.
Insatsen måste vara slutförd och rekvirerad senast den 31 oktober 2014. Eget arbete räknas inte som
egen medfinansiering.
Konsultcheck kan sökas för:
• Utvecklingsinsatser som kräver extern kompetens
Stödet ska bidra till en nivåhöjning i företaget.
•

Prioriterade områden
IT- utveckling i tillverkande företag
Syftet med stödet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att t ex höja förädlingsgraden,
modernisera processerna, utveckla kommunikations-förmågan eller effektivisera verksamheten. Fokus
ligger på införande av IT-lösningar som bidrar till detta.

•

Produktutveckling/design
För att stimulera företag till produktutveckling och en medveten integrering av design i företagens
produktutveckling och affärsverksamhet. Checken kan användas vid utveckling av både produkter och
tjänster, till exempel nya produkter, förbättring av befintliga produkter, framtagning av förpackningar,
material för marknadskommunikation, företagsprofil och grafisk design.

•

Export/internationalisering
Stödet vänder sig till de företag som vill ta steget ut på en internationell marknad eller som redan idag
verkar där och vill utveckla den delen av sin verksamhet. Stödet kan användas för köp av externa
tjänster t ex konsulttjänster, marknadsundersökningar, juridiska tjänster och partnersökningar.

Ej stödberättigade kostnader
Stödet kan inte användas till utbildning, generell affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har
ett bestående värde. Inte heller till patentansökningar, delegationsresor i grupp eller marknadsföring.
Bedömning
Eftersom vi har begränsat med medel kommer ansökningarna att behandlas av en bedömningsgrupp med
representanter från ALMI, Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen. Bedömningsgruppens
beslut kan inte överklagas. Ansökningarna behandlas löpande.
Mer information
Gisela Mattisson, e-post gisela.mattisson@almi.se, tel 0470-70 74 17.

