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Finansieringserbjudanden 
-Västra Götalandsregionen

Såddfinansiering

Konsultcheckar

Affärsutvecklingscheckar

FoU-Kortet



Sådd och Konsultcheckar



• Köpta tjänster för ”mjuka” investeringar, dock ej till
utgifter för normal drift

• Ökad försäljning/marknadsplan
• Marknadsutvidgning/exportförsäljning
• Produktutveckling (varor och tjänster)
• Organisationsanpassning för tillväxt

• max 150 000 kronor – max 50%

Konsultcheckar
- Vad kan jag göra 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskrivning:Konsultchecken ska hjälpa företag att stärka sin kompetens inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Företaget genomför insatsen med hjälp av en utomstående resurs (konsult). Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget.Till vad kan jag få konsultcheck?Konsultchecken kan du enbart använda till externa konsultinsatser. Dessa kan bland annat användas till: Ökad försäljning/marknadsplanMarknadsutvidgning/exportförsäljningProduktutveckling (varor och tjänster)Organisationsanpassning för tillväxtHur mycket kan man söka?Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 10 000 kr behandlas inte.Hur bedömer vi din ansökan?Varje ansökan prövas individuellt där vi framför allt bedömer om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet. Vi prioriterar utveckling och förnyelse, liksom åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Därutöver tittar vi också på: företagets hela ekonomiska situation företagets förutsättningar för att växanuvarande konkurrensförhållanden på den aktuella marknaden hur företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i strategin "Västra Götaland 2020- strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020". �Konsultcheckar är ett bidrag för att anlita extern kompetens.Det kan gälla produktutveckling, marknadsföringsåtgärder, design, teknisk kompetens mm



• Max 249 anställda
• Max årsomsättning 50 miljoner Euro eller max 

balansomslutning på 43 miljoner Euro
• Fristående eller till max 25% ägda av företag som 

inte uppfyller kraven ovan.

• Ej entreprenadföretag, handel, jordbruk, fiske och 
tjänsteföretag på en lokal marknad

Konsultcheckar
- Kriterier

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vem kan söka?�Små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Företag med max 249 anställda. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda. Företag som till högst 25 procent ägs av ett eller flera andra företag.Prioriterade områdenBiomedicin, Miljö/energi, Fordon, IT Trä Textil, Kultur besök och upplevelsenäringar, Maritima sektornIndustri eller industriliknande  verksamhet, industriservice, tjänster knutna till industrinVem kan inte söka?Företag inom handel, jordbruk och fiske. Tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider konkurrensen.Entreprenadföretag.Företag med mer än 50 miljoner euro i årsomsättning eller mer än 40 miljoner euro i balansomslutning.



Regional såddfinansiering
-kriterier

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag för att 
utveckla ett koncept eller en teknisk produktidé.

• Bidrag max 50 000 kr
• Villkorslån max 800 000 kr
• Förundersökningsfas max 400 000 kr
• Max 50 % av godkända kostnader
• Ej ansökningar under 50 000 kr
• Kostnader kan t ex avse personal, externa tjänster, teknisk utrustning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskrivning:Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla ett koncept eller en teknisk produktidé. Hur mycket kan man söka?Stödet är på max 850.000 kronor, i form av så kallat villkorslån som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag på upp till 50.000 kronor. Såddfinansieringen kan täcka högst 50 procent av kostnaderna kopplade till satsningen. 



• Max 10 anst, nyetablerat eller max tre år

• Bedriver konkurrensutsatt närings-verksamhet på 
marknadsmässiga villkor i internationell konkurrens

• Registrerat i VG och bedriver verksamhet i VG

Regional såddfinansiering
- Kriterier

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vem kan söka?De företag som söker såddfinansiering måste uppfylla följande villkor:Max 10 anställda som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor.Drivit verksamhet i max tre år.Är registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här.Har en grundläggande affärsplan.



• Finansiering från VGR avgörande för genomförandet

• Företaget skall ha unikt koncept med god kommersiell 
potential på en marknad som är större än den regionala

• Företaget skall ha kompetens att själv eller med 
assistans av kvalificerad utvecklingspartner genomföra 
utveckling och kommersialisering

Regional såddfinansiering
-Bedömning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur bedömer vi din ansökan?Varje ansökan prövas individuellt där vi framför allt bedömer om affärsinriktningen och upplägget passar in i det regelverk som gäller för stödet. Vi prioriterar utveckling och förnyelse, liksom åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Vi tittar också på hur företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i strategin Västra Götaland 2020- strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. ��Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Annan offentlig finansiering får inte gå till samma ändamål. Företaget ska ha kompetens att själv, eller med assistans av kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och efterföljande kommersialiseringsfas.



Presentatör
Presentationsanteckningar




Syfte 

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora 
företag 

Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att:

konkurrera på globala marknader
bidra till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen
bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion

Presentatör
Presentationsanteckningar
………



Sökande
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. 
* Följer EU:s definition

Samarbetsorganisationer 
(utförare)

• Högskolor/Universitet
• Forskningsinstitut
• och andra organisationer med 

forskarkompetens

Programmets målgrupper



FoU kort Bas (50% medfinansiering, max 50 000 kronor) 
…ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny 
vetenskapligt hållbar kunskap för att möta specifika marknadsbehov.

FoU kort Avancerat (50% medfinansiering, max 500 000 kronor) 
…ska bidra till forskningsprojekt. Insatserna ska främja företaget att ta fram ny 
vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla globalt konkurrenskraftiga 
produkter, tjänster och processer.

Erbjudanden



Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser från vald 
samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller 
motsvarande.

Företaget anger i sin ansökan vilken eller vilka forskningsutförande institution(er), 
som ska utföra tjänster åt företaget. 
Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget, när kostnaderna 
upparbetats.

Vad täcks…



Huvudkriterier för FoU kort Avancerat

Relevans
» Stärker konkurrenskraften hos företaget 
» Ekologisk hållbar utveckling 
» Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden 

Kvalitet
» Kunskapshöjd

Genomförbarhet
» Realistiska mål 
» Aktivitetsplan och projekttid

Exploaterbarhet
» Förmåga att kommersialisera 
» Ökad tillväxt i företaget 



Kontaktuppgifter

Göteborg
jane.boyton@vgregion.se
010-441 16 45

Vänersborg
Gabriel.skarback@vgregion.se
010-441 05 83

Mariestad
marianne.gustafsson@vgregion.se
010-441 36 87

mailto:jane.boyton@vgregion.se
mailto:Gabriel.skarback@vgregion.se
mailto:marianne.gustafsson@vgregion.se


För mer info

www.vgregion.se/foretagsfinansiering

http://www.vgregion.se/foretagsfinansiering
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