BESLUT OM MEDEL
Datum

2018-06-21

Beslutsdatum

Diarienummer

Ä 2018-856

2018-06-21

(232100-0214)
Region Jämtland Härjedalen
Att: Juliana Gardahl Wettersten
Område Näringsliv
Box 654
831 27 ÖSTERSUND
Ni har beviljats medel enligt nedan.

BEVILJAT

Tillväxtverket beviljar Region Jämtland Härjedalen 600 000 kr i enlighet med vad som
framgår nedan och i bilagorna.

BESLUTSMOTIVERING

Ansökan ligger i linje med Tillväxtverkets syfte och mål, d.v.s. att skapa bästa möjliga förutsättningar för
små företag i svensk besöksnäring att stärka sin internationella konkurrenskraft.

PROJEKTTID

2018-06-15 – 2019-11-30

SYFTE

Projektet syftar till att öka lönsamheten och den internationella konkurrenskraften hos
svenska små företag inom naturturism.

MÅLGRUPP

Målgruppen är små företag med en omsättning på minst 500 000 kr och högst 3 miljoner kr som vill
utveckla sin verksamhet mot den internationella marknaden (vilket ska framgå av ansökan) och bedöms
ha sin ekonomi i ordning.

KONTAKTPERSONER

Region Jämtland Härjedalen: Juliana Gardahl Wettersten
Tillväxtverket: Christina Rådelius, Cecilia Österlind

VILLKOR FÖR BESLUTET
FÖRORDNING

Projektägarens handläggning av stödärenden ska ske i enlighet med förordning (2015:210) om statligt
stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

BEDÖMNINGSGRUPP

Bedömningsgruppen består av projektägaren, representant från den regionala turismorganisationen och vid behov Tillväxtverket. Projektägaren ansvarar för att gruppen får
aktuella ansökningar för genomläsning samt sammankallar till ett bedömningsmöte
(videokonferens, Skype eller liknande). Ansökningar behandlas löpande.

BEDÖMNINGSMÖTE

Möten ska anordnas och sammankallas av projektägaren vid behov.

GENOMFÖRANDE Genomförandet ska ske i enlighet med vad som anges i bilaga 1 Mikrostöd till små naturturismföretag –
MODELL
Genomförandeprocessen.
MEDEL TILL
FÖRETAG

Medel som ställs till projektägaren:

TIDSRAM FÖR
BESLUT TILL
FÖRETAG

Beslut om Mikrostöd Naturturism till företag får ske fr.o.m. 2018-06-15- och t.o.m. 2019-04-15.
Beslut om utbetalning till företag får ske t.o.m. 2019-11-30.
Upplysning: Medlen kommer att finnas på Tillväxtverket och betalas ut direkt till företaget
när projektägaren fattat beslut om utbetalning till företaget.

HANTERING AV
MEDEL TILL
FÖRETAG

Hanteringen av medel ska ske via stödärendesystemet NYPS och webbansökan ”Min ansökan”.

•

Mikrostöd Naturturism: 600 000 kr inklusive 10 % administrativa kostnader

INFORMATIONS- Spridning av information kring Mikrostöd Naturturism ska ske regionalt av projektägaren i enlighet med
SPRIDNING
ansökan och Villkor för projektägare Mikrostöd Naturturism, se bilaga 2.
AVSTÄMNING
UPPFÖLJNING

Projektägaren ska rapportera till Tillväxtverket om status gällande beslutsbudget och utbetalning
senast den 31 januari 2019:

Rapporterna ska skrivas enligt de mallar som Tillväxtverket tillhandahåller.
Slutrapport ska inkomma till Tillväxtverket senast 2020-01-31 i enlighet med Tillväxtverkets mall för
slutrapport.
PROJEKTÄGARENS
VILLKOR TILL
FÖRETAG

Projektägarens beslut till företag ska förenas med villkor i enlighet med 13 § förordningen
(2015:210) om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, se vidare i bilaga 2.
Projektägarens beslut och villkor ska säkerställa att bestämmelserna i detta beslut med bilagor
inte åsidosätts.
Stödet får gälla följande kostnader:
• Köp av tjänst eller utvecklingsinsats som rör internationalisering eller digitalisering
• Mässkostnader
Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten.
Beviljat belopp ska vara mellan 15 000 kr – 50 000 kr/projekt.
Stödet får täcka upp till hälften av kostnaderna, den resterande delen står företaget för (i
kontanta medel).
Beslut om utbetalning av stöd ska utgå från upparbetade kostnader som företagen redovisar.
Förskott till företag får inte beslutas.
Det åligger projektägaren att följa upp de enskilda företagens projekt i enlighet med bilaga 2.
Projekttiden för företagen ska vara max 18 månader. Inom tre månader från projektstart ska
projektägaren kontrollera att projektet är igång. Projekten ska avslutas och slutredovisas till
projektägaren senast 2019-11-30.

ÖVRIGA VILLKOR I övrigt gäller Tillväxtverkets villkor för projektägare Mikrostöd Naturturism bilaga 2. I händelse av
konflikt mellan bilagorna har bilaga 2 företräde.
BILAGOR

Bilaga 1 Mikrostöd till små naturturismföretag – Genomförandeprocessen
Bilaga 2 – Villkor för projektägare Mikrostöd Naturturism

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Helena Nyberg Brehnfors. Handläggare Cecilia Österlind/Christina Rådelius har
varit föredragande.

Helena Nyberg Brehnfors

Cecilia Österlind/Christina Rådelius

