Stöd till
kommersiell
service

Särskilt driftsstöd
Till vad kan jag få stöd?
Stöd kan ges till den dagliga driften.
Vem kan få stöd?
Stöd kan ges till dig som har ett försäljningsställe som
har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:
yy är beläget mer än 10 km från annat försäljningsställe, eller är beläget i skärgården utan fast landförbindelse
yy har fasta lokaler som är öppna året runt
yy har en nettoomsättning som uppgår till högst
11 miljoner kronor.
Hur stort stöd kan du få?
Särskilt driftsstöd kan ges med högst 300 00 kr per år
och försäljningsställe.

Hemsändningsbidrag
Till vad kan jag få stöd?
Stöd kan ges för kostnader för hemsändning av varor
till enskilda hushåll. Ersättning kan även avse inköpsresor.
Vem kan få stöd?
Stöd kan sökas av de kommuner som har kostnader
för hemsändning av daglivaror till hushåll inom kommunen eller bekostar inköpsresor till en närliggande butik.
Hur stort stöd kan du få?
Hemsändningsbidraget betalas ut med högst
50 procent av nettoutgifterna. Bidraget får dock inte
överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle/resa.

Servicebidrag
Till vad kan jag få stöd?
Stöd kan ges vid tillfälliga lönsamhets- och
likviditetsproblem. Syftet är att förhindra eller
fördröja nedläggning av butiker som är
viktiga för konsumenternas varuförsörjning.
Vem kan få stöd?
Stöd kan ges till dig som har en dagligvarubutik eller drivmedelsstation i glesbygd eller
landsbygd.
Hur stort stöd kan du få?
Servicebidraget kan som huvudregel uppgå
till högst 250 000 kr per år till samma mottagare och får lämnas i högst tre år.
Har mottagaren ett väl utbyggt utbud av
grundläggande servicefunktioner, eller som
av servicestrategiska skäl bedöms som
extra betydelsefulla, kan bidraget utsträckas
till 300 000 kr per år. Om det finns synnerliga

skäl kan bidrag lämnas under en längre tid
än tre år.
Kombination servicebidrag och särskilt
driftsstöd samma år
Om du ansöker om både servicebidrag och
särskilt driftsstöd under samma år ska driftsstödet räknas av från det högsta belopp
som servicebidrag får lämnas för (250 000 kr
eller av särskilda skäl 300 000 kr).
Försumbart stöd
Servicebidraget är ett försumbart stöd. Du
som söker ska själv ha kontroll på att sökta
stöd via Region Norrbotten och andra myndigheter/organisationer, samt nedsättningar
av arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte överstiger
1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.
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Kontaktuppgifter
Tomas Olsson Lasu
Huvudansvarig för stöd tilll kommersiell service
076-533 95 79, 0920-711 61
thomas.olsson-lasu@norrbotten.se
Anita Johansson
070-382 89 48, 0920-711 52
anita.k.johansson@norrbotten.se
Elisabeth Johansson Englund
070-597 63 87, 0920-711 60
elisabet.johansson-englund@norrbotten.se
Erika Falk
070-697 60 08, 0920-711 69
erika.falk@norrbotten.se
Per-Anders Karlsson
070-729 60 89, 0920-711 62
per-anders.karlsson@norrbotten.se
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