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Ansöka om Konsultcheck  

Ansökan görs via: www.minansokan.se 

 
Bilagor som alltid ska bifogas ansökan:  

 årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och  
               och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning. 

 Jämställdhetsplan skall bifogas om företaget har > 10 anställda 
 Projektplan: projektets mål/syfte samt tidplan för konsultinsatsen 
 Registreringsbevis från bolagsverket 

 Offerter  

 
Obs: skicka inte in ansökan förrän den är till 100 % färdig, alla bilagor måste 
bifogas, systemet tillåter inte kompletteringar! 
 

www.minansokan.se 
 
 

 
 
Klicka på: Företag – Mina sidor.  
 
 Logga in med BankID  
 
 
 
 

 

http://www.minansokan.se/
http://www.minansokan.se/
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Välj: Se andra företagssttöd 
Skriv i namnet på kommunen där insatsen ska göras 

 
 
 
 
Här visas de erbjudenen som finns i VGR.  Klicka på rutan:  Konsultinsaatser i befintliga företag  
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Erbjudanden 

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen erbjuder medfinansiering till små och medelstora företag (SME-företag) 
som vill satsa på digitalisering, innovationer, globalisering, ökad sysselsättning, forskning och 
förnyelse. Vi prioriterar för hållbar tillväxt. Stödnivån är ofta 50 procent. 

Du kan läsa mer om våra olika stöd på Region Västra Götalands hemsida. 

Grundläggande förutsättningar för att få stöd 

 Medfinansieringen ska vara marknadskompletterande 
 Stöd lämnas inte till driftskostnader 
 Kan insatsen finansieras på annat sätt lämnas inte stöd 
 Satsningen ska sikta på ökad omsättning och sysselsättning 
 Stödet ska sikta på en marknad större än den lokala eller regionala 
 Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter 
 Stöd lämnas inte för lagstadgade åtgärder 
 Ansökan måste skickas in innan du påbörjar satsningen 
 Utbetalning görs när insatsen är genomförd och betald 

När det gäller stöd till jordbruks- och fiskeföretag hänvisar vi till Länsstyrelsen 

Regionens erbjudanden om stöd 

Här kan du se vilka typer av investeringar vi stödjer inom vår region. Välj den typ som passar dig för 

att gå vidare och skapa en ansökan.

 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/
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När du klickat på: Konsultinsatser i befintliga företag kan du börja fylla i ansökan.  
Glöm inte bifoga alla bilagor innan du skickar in ansökan,  

 
 
 
 
 


