
     Tillväxtkontoret 
 

  

    
    
 

     

 

   
Ansökan om bidrag 

 
 
 Ansökan avser   
 
 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.  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
  
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________
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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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Regler och riktlinjer tillväxtkontoret 

Stöd till marknadsföring för nystartade företag, inom 3 år 
 (bidrag 50%, dock högst 15 000 kr) 
 

Vid nystart av företag utgår marknadsföringsstöd för 
initialmarknadsföringskostnader. 

 
Kostnader som bedöms vara bidragsgrundande:  
• Trycksaker såsom skyltar, broschyrer och visitkort  
• Annonsering 
• Framtagning av hemsida 
• Säljresor (resa, logi) 
• Mässor (resa, logi) 
• Översättning av material för specifika ändamål/mässor.  

 
Stödet ska rekvireras i efterhand med fakturor och kostnadsverifikat. 
 
Tillväxtstöd till företag som satsar på expansion  
(bidrag 50 %, dock högst 25 000 kr) 
 

Tillväxtstöd beviljas endast för insatser som är kopplade till att företaget 
satsar på nya produkter eller nya geografiska marknader i syfte att växa. Nya 
produkter avser produkter som inte finns på marknaden. Satsningen ska ha 
potential att skapa nya arbetstillfällen. Löpande reinvesteringar i maskiner, 
marknadsföring och kompetens är alltså inte stödberättigat. Följande insatser 
omfattas av tillväxtstödet: 

 
• Extraordinär marknadsföring 
• Marknadsexpansion 
• Produktutveckling 
• Investeringar 
 
Ovan nämnda insatser gäller med följande förbehåll: 

1. Satsningen får inte vara kopplad till myndighetskrav eller 
lagändringar. Exempelvis på det är utbildning för alkoholtillstånd, 
körkort eller lagstadgade miljöinvesteringar. 

2. Möjligheten att få andra företagsstöd, exempelvis genom 
länsstyrelsen ska prövas först. 

3. Bara externa kostnader kan komma ifråga. Företagets interna 
kostnader och tid för genomförande är ej stödberättigat. 
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Uppgifter som krävs vid ansökan  

• Företagsuppgifter 
• Affärsidé  
• Marknad och efterfrågan 
• Syfte 
• Budget 
• Årsredovisning eller resultatbudget 

Krav på stödmottagaren 

• Företaget ska ha verksamhet/säte i Boden.  
• Företagandet ska utgöra den huvudsakliga sysselsättningen/försörjningen 

(minst 50%).  
• Bidragssökande företag ska ej ha förfallna skatteskulder.  

Verifiering av kostnader 
Kostnaderna ska verifieras med kopior på kvitton eller fakturaunderlag samt 
kostnadsverifikat som visar att betalning utförts.  

 
Stöd utgår ej för:  

• Moms, annat än i undantagsfall då momsen ej är avdragsgill för företaget.  
• Lönekostnader eller inkomstbortfall för företagare eller personal och 

andra företagsinterna kostnader. 
• Kostnader för aktiviteter som Bodens kommun arrangerar. 
• Lagstadgade avgifter för exempelvis tillstånd 

 

Din ansökan skickas till: 
Bodens kommun 
Tillväxtkontoret 
961 86 BODEN 
tif@boden.se 
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