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Företagsstöd, nationella 1:1 
medel

• Samtliga regioner får ta del av medlen, där summan 
beror på vilka regionala förutsättningar som föreligger

• Västra Götaland får årligen cirka 67 mkr, till stor del på 
grund av vår stora geografi 

• Varav cirka 40 mkr går till företagsstöd



Företagsstöd i Västra Götaland

• Nystartade företag

- Såddfinansiering 

• Befintliga företag 

- Konsultcheckar inom hållbarhet, 

digitalisering och internationalisering

- FoU-kort

- EU-kort

• Investeringsstöd till företag i nationella stödområden

- Dalsland och Norra Skaraborg



Nystartade innovativa företag – såddlån

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en innovativ 

produkt, tjänst eller ett koncept.

• Lånet är vanligen på 300 000 – 500 000 kr, max 850 000 kr per företag

• Tredjepartsbedömning av innovationshöjden

• Företag som är yngre än 3 år prioriteras

• Minst 35 % medfinansiering

• Räntan 2 % över referensräntan

• Lånet är ett led i en finansieringskedja



FoU-kort
Stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny
vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och
processer.

Företaget:

• Driftställe i Västra Götaland

• Minst 2 årsredovisningar

• Minst 5 och max 250 anställda*

• En nettoomsättning på minst 5 mkr (och högst 50 miljoner euro)*

Projektet:

• Forskningshöjd som är verifierad av tredje part

• Sökt belopp uppgår till max 700 tkr och motsvarar max 50 % av 

projektets totala stödberättigande kostnader



Konsultcheckar till befintliga företag

Konsultchecken ska stärka och förnya SME inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. 

Insatsen ska vara nivåhöjande, avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget.

Checken kan sökas inom tre områden:

• Hållbarhetscheck

• Digitaliseringscheck

• Internationaliseringscheck

Generella prioriteringar:

• VGR prioriterar företag med minst två ÅR och en 

helårsanställd 

• Stödet är på 25 000 – 150 000 kr och får inte gå till 

ordinarie verksamhet. 

• Checken ska vara avgörande för att satsningen blir av och 

får inte störa en lokal marknad.

• Sysselsättningseffekter, nya arbetstillfällen och 

samhällsnytta



Hållbarhetscheck
• Utvecklingsinsatser som främjar och möjliggör omställning i små-
och medelstora företag. 

• Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst
50 % procent av kostnader för att anlita extern konsult.

Följande områden prioriteras: 

• Cirkulära affärsmodeller

• Elektrifiering

• Hållbara livsmedel/biobaserade material



Hållbarhetscheck
Exempel på satsningar som kan finansieras:

• Kartläggning av kundbehov, material- och produkteffektivisering, 
möjligheter att ersätta fossilt med biobaserat, koldioxidsnåla
transportlösningar och resurseffektiva och giftfria flöden.

• Ta fram strategier för cirkulära affärsmodeller, elektrifiering av 
tillverkande företag.

• Utveckla resurseffektiva cirkulära produkter eller tjänster som
bevarar värdet över tid, ex genom ny design och formgivning för att
underlätta och planera underhåll, reparation och återanvändning.

• Utveckla energieffektiva produkter och tekniklösningar som ex 
sensorer, energilagringslösningar, energiöverföring mm.

• Implementera energieffektiva lösningar för produktionssystem
och affärsverksamhet.



Tack för att ni lyssnat!  

Kontakt och mer info:
vgregion.se/foretagsfinansiering

foretagsfinansiering@vgregion.se

mailto:Foretagsfinansiering@vgregion.se
mailto:Foretagsfinansiering@vgregion.se


Gabriel Skarbäck 
gabriel.skarback@vgregion.se

Josef Gustafsson, 
Tjänstledig 

Lena Wingård, Ekonomi
lena.wingard@vgregion.se

Therese Larsson, Administration
therese.larsson@vgregion.se

Moa Boéthius
moa.boethius@vgregion.se

Signe Ahlsten
signe.ahlsten@vgregion.se
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