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Västra Götalandsregionens uppdrag
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Företagsstöd

• FoU-kort 

• Konsultcheckar för: 

• Internationalisering, digitalisering och hållbarhet 

• Samverkansprojekt 

• Såddfinansiering

• EU- kort, Horisont Europa– konsulthjälp ansökan 

• Investeringsstöd, Dalsland, norra Skaraborg samt 

småorter i begränsad omfattning. 
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Vad är ett SME-företag 

• företag med max 249 anställda

• max årsomsättning € 50 miljoner (ca 500 miljoner kr) 

eller max balansomslutning € 43 miljoner (ca 430 

miljoner kr)

• Koncern gäller detta för hela koncernen

• Ägarandelar från 25% räknas med, speciella regler
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Syfte – FoU-kortet 

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
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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

Hösten  2022 även 

tillverkande företag som 

genom sina ägare är större 

företag 

Samarbetsorganisationer 

(utförare)

• Högskolor/Universitet

• Forskningsinstitut

• och andra organisationer 

med forskarkompetens

Programmets målgrupper
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Erbjudandet

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 700 000 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. 

Nästa utlysning senarelagd till senhöst 2022 eller tidigt 

2023
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Vad täcks

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.
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FoU-kort Bas Smidigt att söka. Snabbt besked.

Företag i alla sektorer/branscher 

med global marknadspotential 

kan söka 

FoU-kort Avancerat Ansökningarna bedöms av en 

expertpanel

Alla företag kan söka, projekten ska 

dock ha en koppling till VGR:s 

regionala styrkeområdena.

Besked inom ca 10-12 veckor

Bedömning av ansökningarna
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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 
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Regionala Styrkeområden

• Hållbar industri,

• Hälsa och life science,

• Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi,

• Framtidens mobilitet, samt

• Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar
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Beviljade projekt hösten 2021                 

Totalt 4,4 mkr

Nidacon International AB Nästa generation silaniserad 

kiselsyra-sol för användning som densitetsgradient vid 

separation och rengöring av spermier för IVF

Markskydd i väst AB Framtagning av stockmattor i 

återvunnen plast, med resurseffektiv logistik

Marinfloc Service & Support AB Digitalisering av 

företagets produkter för att ytterligare minska utsläpp från 

fartyg och offshorestationer



Företagsstöd

Beviljade projekt hösten 2021

Maranics Digital Partner AB Onlineplattform för att skapa 

och kvalitetssäkra datadelning för olika publika aktiviteter 

Simplex Motion AB Nästa generation självlärande 

servomotorer

Bovallsdörren AB Simulering för produktionsplanering 

med ERP-data

Elitkomposit AB Utvärdera och vidareutveckla processer 

för förbehandling och limning av olika material
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Nu kan rostfritt snart hamna i klistret
Tillsammans med Högskolan i Skövde undersökte Furhoffs Rostfria om 

det istället gick att limma ihop företagets VVS-produkter



Företagsstöd

Snabbare bilreparationer med AI

Tillsammans med Chalmers genomförde Wiretronics AB ett forskningsprojekt 

inom maskininlärning, där datorer tränas i att hitta mönster i stora mängder 

data.
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Idag säljer de rengöringskemikalier. I 

morgon vill de sälja tvättresultat. 
Genom att tjänstefiera sitt erbjudande vill IKPAB skapa en mer hållbar 

avfettning för industrin. Hitta analysmetoder som ger information om hur badet 

mår och att kemiskt förbättra badet för att minimerar antalet byten
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Ny superbetong
Condry Construction Improvement, ta fram en tillsats till vanlig betong, där den 

kemiska reaktionen ger betongen unika, förbättrade egenskaper tillsammans med 

Chalmers tekniska högskola Swerea IVF och Tekniska Universitetet i Istanbul
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Våra senaste beslut (alla stöd)        
www.vgregion.se/Foretagsfinansierig

Maxfood AB, Produktionsanläggning för vegetarisk mat

1 800 000 kr Färjelanda

Enströms Möbler Aktiebolag Investering i fanérpress

102 830 krTibro

Kneedly AB Verifieringsmedel-Innovation, 50 000 kr

Göteborg

Lucero AB, Teknik för att hantera geometriskt korrekta 

biologiskt aktiva molekyler, 385 000 kr Mölndal

Handlarn Öxabäck, Driftsstöd till dagligvarubutik, 

252 740 kr
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Ansökan 

Du gör ansökan i portalen Min Ansökan.

På www.vgregion.se/fou-kortet finns en länk till 

specifika VGR frågor du måste svara på: VGR-

Guide till frågeformuläret

Olika guider för Bas och Avancerat – guiderna är 

obligatoriska att använda. 

http://www.vgregion.se/fou-kortet
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/85b761e1-b578-42d2-bfa2-776fd2a63ae6?a=false&guest=true
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Frågor
Om FoU-kort, programmet, regler, prioriteringar, mm

Kontakta i första hand:

Marianne Gustafsson  0708-862161

Moa Boëthius: 0700 206 457

Även 

Gabriel Skarbäck: 010 4410583 el 070 348 59 70

Administrativa frågor

Therese Larsson: 010 4410581 el 0768 346 625

Rekvisition

Lena Wingård: 0700 206 009
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Övriga stöd
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Konsultcheck
Följande checkar finns att söka:

• Internationaliseringscheck, 

• Digitaliseringscheck 

• Hållbarhetscheck.
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Konsultcheckar

• köpta tjänster för ”mjuka” investeringar, dock ej till 

utgifter för normal drift

• max 150 000 kronor – max 50%

• kan användas i hela Västra Götaland, regionala 

prioriteringar, dock ej till entreprenadföretag, handel, 

jordbruk, fiske och tjänsteföretag på en lokal marknad
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Konsultcheck, Prioriteringar 

• Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda. 

• Vi lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och 

utbildning som finansieras med offentliga medel. 

• Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till 

Länsstyrelsen.

• Normalt stödjer vi inte företag inom handel, transport 

eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk 

att stödet snedvrider konkurrensen.

• Geografiska begränsingar
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Internationalisering - Konsultcheck

Nå nya marknader med hjälp av extern kompetens

• skriva en strategi för internationalisering

• göra marknadsundersökningar

• utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning

• utreda patent och IPR

• utreda om det behövs produktionsanpassning eller 

marknadsanpassning av till exempel design, CE-

märkning eller produktsäkerhet.
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Internationalisering

Checken kan inte användas till:

• Löpande affärsutveckling

• materialinköp

• patentansökningar

• certifieringskostnader

• delegationsresor

• försäljningsinsatser
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Digitalisering - Konsultcheck 

Exempel på projekt som checken kan användas till:

• ta fram en digital strategi

• ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att 

genomföra en digital transformation

• ta fram nya tjänster genom att använda existerande 

datamängder

• utveckling av kundrelationer

• juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter
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Digitalisering

Checken kan inte användas till:

• löpande affärsutveckling

• materialinköp

• löpande applikation- och webbutveckling

• licenskostnader

• produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till 

webbplatser

• utbildningar

• resor

• marknadsföring mot slutkund

• framtagande av nya produkter (varor eller tjänster)

• anpassning för att uppfylla GDPR.
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Såddfinansiering, till vilka företag:
• Företaget ska vara högst tre år gammalt. Säte i Västra 

Götaland och avse att driva verksamheten här. 

• Företaget ska ha kompetens att själv, eller med hjälp av 

kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklings-

insatserna och påbörja en kommersialiseringsfas.

• Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara 

avgörande för att kunna genomföra 

utvecklingsinsatserna

• Företagets innovationshöjd ska bedömas av en tredje 

part. En möjlighet är att ALMIs innovationsrådgivare gör 

bedömningen, en annan är att man tillhör en inkubator.
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Nystartade innovativa företag

Såddfinansiering
Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka 

såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett 

koncept. 

• 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 

kostnader idag.
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Såddfinansiering

Nystartade innovativa företag

Frågor kontakta i första hand: 

Moa Boëthius: 0700- 206 457 (tjänstledig tom våren 2022)

Gabriel Skarbäck: 010- 4410583 el 070 -348 59 70

Signe Ahlsten: 0722 082 338

Josef Gustafsson: 0761 393 358

Även: 

Marianne Gustafsson: 0708 862 161
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EU-kort
Syftet med denna utlysning är att underlätta för företag  att delta 

i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa.

Max 150 000 SEK kan sökas för att anlita externt kunnande, från 

forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller 

organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram 

en ansökan till ett av programmen inom Horisont Europa. 

150 000 kr kan sökas en gång 
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Investeringsstöd
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/investeringsstod/

Regionalt investeringsstöd
Nationella stödområdet 5 kommuner i Dalsland samt 4 kommuner i 

norra Skaraborg

Kan sökas även av stora företag, särskilda regler för stora företag.

Särskilt investeringsstöd till små och medelstora 

företag

Nationella stödområdet samt inom geografiskt avgränsade lands-

bygds-, glesbygds- och skärgårdsområden
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Samarbetsprojekt 

Stöd till företag, där minst 3 företag vill genomföra ett 

gemensamt projekt.



Företagsstöd

Information om företagsstöd

http://www.vgregion.se/foretagsfinansiering

Ansökan görs på:

www.minansokan.se

Viktigt att läsa instruktioner innan ansökan, alla 

bilagor måst bifogas, går ej att komplettera. 

Guider till ansökan finns under respektive stöd. 

http://www.vgregion.se/foretagsfinansiering
http://www.minansokan.se/
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Tack för visat intresse 

Lycka till!


