
   Tillväxtförvaltningen 
 

  

    
    
 

     

   

Ansökan om bidrag 
Anvisningar längst bak  

 
 
 Ansökan avser   
 
� Kompetensutveckling � Marknadsföring, � Produktutveckling  
 
� Annan investering__________________________________________ 
 
Sökt belopp________________Totala kostnad_____________________ 
 
 
Uppgifter som sökande 
 
Företagets fullständiga namn___________________________________ 
 
Kontaktperson_______________________________________________ 
 
Postadress_________________________________________________ 
 
Postnummer__________________Ort___________________________ 
 
Telefonnr_____________________E-post________________________ 
 
Webadress_________________________________________________ 
                                   
Organisationsnummer________________________________________ 
 
Plusgiro/Bankgiro____________________________________________ 
 
Antal anställda           Kvinnor_____________           
                                   
                                   Män________________ 
 
 
 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive 
bilagor, är riktiga. Vidare försäkras att ingen finansiering utöver den i 
ansökan redovisade kommer att sökas för planerade insatser. 
 
Ort och datum_______________________________________________ 
 
Underskrift_________________________________________________ 
 
Namnförtydligande___________________________________________ 
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Beskriv företagets verksamhet  
  
Affärsidé 
 
Produkt/tjänst, kunder, geografisk marknad 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Beskriv syftet med de insatser som omfattas av din ansökan om 
bidrag samt hur de kommer att påverka omsättning och 
sysselsättning i företaget.  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________



3 
 

 

Kostnader för planerade insatser 
 
Specificera kostnaderna så detaljerat som möjligt exklusive moms och  
ev reklamskatt. Bifoga underlag/offerter om möjligt. 
 
 
Planerad insats    Kostnad exkl moms 
 
___________________________________ ___________________ 
 
___________________________________       ____________________ 
 
___________________________________        ___________________ 
 
___________________________________        ___________________ 
 
___________________________________  ___________________ 
 
___________________________________ ___________________ 
 
___________________________________ ___________________ 
 
___________________________________ ___________________ 
 
___________________________________ ___________________ 
 
___________________________________ ___________________ 
 
 
                                                                              Totalt_______________ 
 
 
 
Finansieringsplan för planerad insats 
 
Egen insats  _____________________ 
 
Lån  _____________________ 
 
Sökt bidrag  _____________________ 
 
Annat  _____________________ 
 
Totalt  _____________________ 
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Anvisningar  
 
På bifogad blankett kan du ansöka om bidrag från tillväxtförvaltningen, 
avdelning näringsliv, Bodens Kommun. Gör ansökan så komplett som 
möjligt, så möjliggör det en snabb handläggning av ditt ärende. Vår 
personal hjälper dig gärna om du har några frågor. 
 
Vid ansökan om bidrag gäller följande: 
 
• Andra möjligheter till stöd för den aktuella insatsen är uttömda t ex via 

Länsstyrelsen. Vår personal hjälper dig för att finna möjlig/bästa 
finansieringslösning. 

 
• Aktuellt registreringsbevis för företaget ska bifogas med ansökan. 
 
• Fullständiga uppgifter/komplett ansökan fordras för handläggning av 

ansökan. 
 
• Varje ansökan prövas individuellt. Vid bedömning av ansökan beaktas 

följande; om verksamheten ger varaktig sysselsättning, kan bli lönsam 
på sikt samt om ett stöd kan komma att påverka konkurrens-
förhållandena lokalt i Boden. 

 
• Att den sökande inte har betalningsanmärkningar. Tillväxtförvaltningen 

förbehåller sig rätten till kreditupplysning i de fall ansökan ställs till oss. 
 
• Företaget ska ha verksamhet i Boden. 
 
• Att företagandet utgör den huvudsakliga sysselsättningen. Bidrag utgår 

inte till företag som drivs på fritidsbasis. 
 
• Planerade insatser ska bedömas vara extraordinära och marknads- 

eller sysselsättningsutvecklande för företaget. Bidrag utgår inte till 
kostnad som bedöms vara ordinarie driftskostnad eller förbruknings-
material som t ex kontorsmaterial. Är du osäker på vilka kostnader 
som är bidragsberättigad kan du kontakta någon av våra handläggare 
för besked.  

 
• Till kompetensutveckling, marknadsföring och produktutveckling utgår 

stöd med max 50 % av stödberättigade kostnader. Till vissa 
investeringar kan bidrag utgå undantagsvis då med max 25 % av 
stödberättigade kostnader.  

 
• OBS! Retroaktiv bidragsfinansiering är inte möjligt för redan 

genomförda investeringar.  Ansökan om bidrag måste vara 
tillväxtförvaltningen till handa för prövning innan aktuell insats 
genomförs.  

 
• Beslut om bidrag kan återkallas om beslutet fattats på oriktiga eller 

vilseledande uppgifter från stödmottagaren. 
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OBS!  
Kompletta uppgifter fordras för 
handläggning av din ansökan. 

 
 
 
 

    
Kom ihåg att med ansökan bifoga: 
 
- Aktuellt registreringsbevis 
 
- Senaste årsredovisningen, för nystartade företag 
  resultatbudget 
 

 
 
 

Din ansökan skickas till: 
 
Bodens kommun 
Tillväxtförvaltningen 
961 86 BODEN 
eller 
tillvaxtforvaltning@boden.se 
 


