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Läs mer om stöden på regionkalmar.se/foretagsstod

Tänk på att det finns möjligheter att söka stöd även från
andra aktörer, bland andra Tillväxtverket, ALMI och Vinnova.

Företagsstöd
Regional utvecklingsförvaltning
Växel 0480-840 00 | regionkalmar.se | 1177.se

Företagsstöd
Som företagare harFöretagsstöd
du möjlighet att söka olika former av stöd för din

verksamhet. Syftet med företagsstöden är att stimulera till en hållbar
utveckling
och tillväxt
hela länet.att
Detaljerad
information
om våra
Som företagare
har dui möjlighet
söka olika
former av stöd
för din
olika
stöd
finns
på
www.regionkalmar.se/foretagsstod.
Gemensamt
verksamhet. Syftet med företagsstöden är att stimulera till en hållbarför
alla
stöd äroch
att företaget
ska länet.
lämnaDetaljerad
in ansökaninformation
innan investeringen
utveckling
tillväxt i hela
om våra (för
vilken
ansökan
avser)
initieras.
olika stöd finns på www.regionkalmar.se/foretagsstod. Gemensamt för
alla stöd är att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen (för
vilken ansökan avser) initieras.

Fem olika stöd
Fem
olika stöd
Konsultcheck

Riktar sig till dig som vill utveckla ditt företag och därför behöver
Konsultcheck
anlita extern kompetens inom marknadsutveckling, produktutveckling,
företagsutveckling
eller
omställning.
Riktar sig till dig som
villdigital
utveckla
ditt företag och därför behöver
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10-100
tkr,
dock
max
50
% av investeringen. produktutveckling,
anlita extern kompetens inom marknadsutveckling,
företagsutveckling eller digital omställning.
Stöd
nystartade
Bidrag:till
10-100
tkr, dock företag
max 50 %(mikrostöd)
av investeringen.
För små företag (max 9 anställda) yngre än 3 år som vill investera i
Stöd
till nystartade
företag (mikrostöd)
marknadsutveckling,
produktutveckling,
företagsutveckling eller
digital
omställning.
Stödet
kan
även
ges
till3maskiner
och
inventarier.
För små företag (max 9 anställda) yngre än
år som vill
investera
i
Investeringen
får
vara
max
60
000
kr.
marknadsutveckling, produktutveckling, företagsutveckling eller
Bidrag:
10-30 tkr, dock
maxkan
50 %
av investeringen.
digital omställning.
Stödet
även
ges till maskiner och inventarier.
Investeringen får vara max 60 000 kr.
Innovationsstöd
Bidrag: 10-30 tkr, dock max 50 % av investeringen.
Kan ges till nyskapande utvecklingsprojekt i små företag (max 49
Innovationsstöd
anställda) yngre än 5 år. Stödet ges i samverkan med Almi
Företagspartner.
Kan ges till nyskapande utvecklingsprojekt i små företag (max 49
Stödet
kanyngre
vara 50
av Stödet
projektkostnaden
och utgörs
till hälften av ett
anställda)
än %
5 år.
ges i samverkan
med Almi
innovationslån
(Almi)
och
till
hälften
av
ett
bidrag
(Region
Kalmar län).
Företagspartner.
Stödet kan vara 50 % av projektkostnaden och utgörs till hälften av ett
innovationslån (Almi) och till hälften av ett bidrag (Region Kalmar län).
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Skärgårdsstöd
Ska stödja entreprenörskap och besöksnäring i skärgården och kan
sökas av små företag (max 49 anställda) som har verksamhet på en ö
utan fast broförbindelse. Stöd kan ges till investeringar i maskiner,
byggnader och inventarier, men även till marknads-, företags- och
produktutveckling. Bidraget kan uppgå till max 25 % av investeringen.

Stöd till kommersiell service
Ska stödja verksamhet inom lanthandeln. Kan ges som:
• Servicebidrag – för att stärka likviditeten och lönsamheten under
max 3 år då företaget har en tillfällig svacka.
• Hemsändningsbidrag (söks av kommuner som själv lämnat bidrag
till handlare som utfört hemsändningstjänster).
• För närvarande (t.o.m. 2025) har Tillväxtverket infört ett särskilt
driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen.
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