Regionala
företagsstöd

Investeringar över 60 000 kronor
Till vad kan du få stöd?
Stöd kan ges till nyinvesteringar i byggnader/
anläggningar, marknadsföring, maskiner/
inventarier (ej fordon), produktutveckling
och extraordinär kompetensutveckling.
Kostnaderna får inte avse företagets
normala drift.
Vem kan få stöd?
Målgruppen är små och medelstora företag
i Norrbottens län.
Hur stort stöd kan du få?
Stödet är ett behovsprövat stöd och varje
ansökan prövas individuellt. Stödet kan
beviljas med högst 1,8 miljoner kronor.
Stödnivån varierar och kan uppgå till mellan
10-50 procent av investeringskostnaden.

Försumbart stöd
Stödet är ett försumbart stöd. Du som
söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd
via Region Norrbotten och andra myndig
heter/organisationer, samt nedsättningar av
arbetsgivaravgifter som räknas till försum
bart stöd, tillsammans inte överstiger
1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.

Investeringar över 3,6 miljoner kronor
Till vad kan du få stöd?
Stöd kan ges till nyinvesteringar i byggnader,
inventarier, markanläggningar och i vissa
fall även immateriella tillgångar. Stöd kan
också ges för beräknade lönekostnader
för arbetstillfällen som skapas till följd av
nyinvesteringen. Kontakta gärna någon av
oss om ert företag avser att söka stöd för
lönekostnader.
Vem kan få stöd?
Målgruppen är företag som bedriver
marknadsmässig verksamhet i Norrbottens
län, med undantag för företag som har
verksamhet i Luleå tätort, och som planerar
en större investering där sökt stöd överstiger
1,8 miljoner kronor. Små och medelstora
företag kan beviljas stöd för varje form av
nyinvestering som skapar hållbar tillväxt.

Stora företag kan endast beviljas stöd till
nyinvestering i ny ekonomisk verksamhet.
Tjänste- och serviceverksamhet som beviljas
stöd ska vara inriktad på en större marknad
än den regionala.
Hur stort stöd kan du få?
Stödet är ett behovsprövat stöd och
varje ansökan prövas individuellt. Region
Norrbotten beslutar för investeringar upp
till 25 miljoner kronor. För investerings
behov större än 25 miljoner söks stödet
hos Tillväxtverket. Stödnivån varierar och
kan uppgå till mellan 10-35 procent av
investeringskostnaden.

Investeringar upp till 60 000 kronor
Till vad kan du få stöd?
Stöd kan ges till investeringar i produktutveckling, marknadsföring, kompetens
utveckling och maskiner eller andra
inventarier. Kostnaderna får inte avse före
tagets normala drift.
Vem kan få stöd?
Målgruppen är nystartade eller redan verksamma små och medelstora företag som
bedriver marknadsmässig verksamhet i
Norrbottens län, med undantag för företag
som har verksamhet i Luleå tätort. Vi tar
hänsyn till hela din försörjningssituation så
att också du som har ett deltidsföretag och
arbetar minst 50 procent i företaget kan
söka stödet.

Hur stort stöd kan du få?
Stödet är ett behovsprövat stöd och varje
ansökan prövas individuellt. Maximalt stöd är
30 000 kronor eller 50 procent av godkända
kostnader.
Försumbart stöd
Stödet 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.

Konsulttjänster
Till vad kan du få stöd?
Stödet kan ges för köp av externa obe
roende konsulttjänster vid produktutveckling,
marknadsföring, organisationsanpassning
för tillväxt, miljö/kvalitetscertifiering, energi
analys, styrelseutbildning/förstärkning och
kompetensutveckling. Stöd kan inte ges till
lagstadgade insatser.
Vem kan få stöd?
Målgruppen är små och medelstora företag
som bedriver marknadsmässig verksamhet i
Norrbottens län. Verksamheten får inte vara
nystartad.

Hur stort stöd kan du få?
Maximalt stöd är 150 000 kronor eller
50 procent av godkända kostnader.

Utveckling av nya produkter och tjänster
Till vad kan du få stöd?
Stöd kan ges till utveckling av produkt- och
tjänsteinnovationer som bedöms ha en
marknad och tillväxtpotential. Insatserna ska
vara i ett tidigt skede, innan produkten eller
tjänsten lanseras på marknaden.
Vem kan få stöd?
Stödet vänder sig till både nya och befintliga
företag som vill växa genom att utveckla
innovationer i form av helt nya produkter,
tjänster eller processer. Stöd ges bara till
utveckling eller företag som bedöms kunna
bidra till en hållbar tillväxt i Norrbottens län.
Innovationen ska vara ny eller väsentligt
förbättrad och ska vara skriftligen verifierad
av en oberoende part.

Hur stort stöd kan du få?
Maximalt stöd är 1,2 miljoner kronor per
projekt, eller högst 45 procent av godkända
kostnader.

Läs mer på vår
webbplats
www.norrbotten.se/
foretagsstod

En fullständig ansökan gör att vi snabbare kan fatta beslut om stöd. Du hittar mer
information om bland annat vilka faktorer som kan påverka stöden samt vilka som
inte kan få stöden på Region Norrbottens webbplats. Om du har några frågor så är
du välkommen att kontakta oss. Vi kommer också gärna ut och träffar dig och ditt
företag både före beslut och efter att investeringen är genomförd.
Ansök på www.minansokan.se
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Kontaktuppgifter
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
Per-Anders Karlsson
070-729 60 89, 0920-711 62
per-anders.karlsson@norrbotten.se
Tomas Olsson Lasu
076-533 95 79, 0920-711 61
thomas.olsson-lasu@norrbotten.se

Region Norrbotten
Robertsviksgatan 7 (Regionhuset) • 971 89 LULEÅ, SVERIGE
+46 920-28 40 00 • regionnorrbotten@norrbotten.se
www.norrbotten.se

