Så här fyller du i ansökan
Västra Götalandsregionens
Särskilda investeringsstöd till till
små och medelstora företag

Gå till portalen minansokan.se

När du klickar på länken till Min Ansökan- då lämnar du VGRs
sida och kommer till Tillväxtverket databas för företagsstöd. Här
hanterar VGR alla företagsstöd:
Vi föredrar att du som
är behörig
firmatecknare i
företaget, enligt
registreringsbeviset,
loggar in och gör
ansökan med mobilt
BankID
OBS Vissa
webbläsare fungerar
dåligt, ex Safari

Välj Skapa en ny ansökan om
du är här för första gången.
Du kan återvända till ansökan
och redigera den. Men skicka
inte in den förrän den är klar
med alla bilagor. Det går inte
att komplettera efteråt i
systemet.

Har du tidigare fått
ett beslut och vill
göra en ansökan
om utbetalning- välj
skapa ansökan om
utbetalning

När du loggat in med ditt
mobila bank ID och
skapat en ny ansökan så
hamnar du här.
Välj Västra Götaland som
mottagande organisation.
Investeringen får inte
påbörjas innan
starttillstånd givits eller
beslut fattats.
Observera att stödet alltid
utbetalas i efterskott.
Företaget måste alltid
försäkra sig om att annan
finansiering finns fram till
dess att bidrag betalas ut.
Samtliga uppgifter ska
fyllas i.

Öppna alla plustecken och fyll i alla uppgifter
som är markerade med stjärna.
Läs också hur vi hanterar sekretess i din
ansökan.

Flik Uppgifter om stödsökande

Organisationsnummer:
Om AB- Skriv 16 före
organisationsnumret, alltså 1655…
(aktiebolag)

Juridisk form:
Om aktiebolag-Välj ”Övriga
aktiebolag 49”

Flik Allmänna uppgifter
Företagsledning/ägare:
Namnge åtminstone de fem största
ägarna i företaget och deras
ägarandelar.

Längre ner i fliken Allmänna uppgifter
vill vi veta mer om företagets
verksamhet och affärsidé, marknad
och kunder samt
marknadsbedömning närmaste åren.

Flik Ekonomi

Bidrag beviljas bara för
investeringar som leder
till ökad tillväxt.

Fyll därför även i den
förväntade omsättningen
de kommande två åren
här.

Flik Ekonomi- fortsättning

Investeringsstödet i Västra Götalandsregionen går till utrustning som ökar
antalet arbetstillfällen. Därför är bara kostnadsslagen Maskiner/inventarier
och Kontrollant godkända.
I rutan beskrivning ska du förutom beskrivning skriva något av orden:
Inventarie, övrig verkstadsutrustning, produktionsmaskin,
montage/installation, projektering eller kontroll.

Flik Uppföljning

Vid rekrytering skall minst 40 % av alla nya arbetstillfällen förbehållas
vardera könet.
Könskvoteringen gäller inom alla typer av yrkesområden för vilka bidrag
utgår. Om särskilda skäl finns kan befrielse helt eller delvis beviljas från
regeln om könskvotering.
För beräkning av årsarbetskrafter används 1 650 timmar/år.

Flik Bilagor

Följande bilagor är obligatoriska
• årsredovisningar och revisionsberättelser för de två
senaste åren för sökanden och närstående företag samt i
förekommande fall koncernredovisning.
• aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
• jämställdhetsplan skall bifogas om företaget har 10 eller
fler anställda.
• Offert etc, som styrker kostnaderna, skall bifogas.
Maskiner, inventarier, arbetsredskap och redskap skall ha
en medgiven avskrivningstid om minst 3 år för att vara
bidragsberättigade.

Kontrollera, signera (behörig firmatecknare) och skicka
När du skickat in ansökan ändrar den status till
skickad och du kan inte längre redigera den
Systemet tillåter inte kompletteringar!

Mina nya maskiner

OBS! Om registreringsbeviset säger att flera personer ska teckna firma
tillsammans behöver du skicka oss en utskrift av ansökan där dessa personer
fysiskt skriver under ansökan och postar till:
Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional Utveckling- Näringslivsavdelningen
Att: Therese Larsson
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Frågor

Tekniska frågor om min ansökan
Se support/kontakt på minansokan.se
Använd kontaktformuläret, det är snabbaste vägen till supporten
Frågor om innehållet i ansökan
Vänd dig till din kontaktperson på Västra Götalandsregionen.

Utskrifter
Fråga: Jag vill skriva ut ansökan innan jag skickar in den, hur gör jag?
Svar: När du är arbetar med en ansökan finns en knapp som heter Visa ansökan som PDF.
Fråga: Kan jag skriva ut en ansökan som är skickad?
Svar: I vyn Mina ansökningar kan du klicka på Visa som PDF. Ett sammanställt dokument av din ansökan
kommer att visas. Observera att eventuella bilagor listas och alla filtyper utom Excel är inkluderade i
dokumentet.

Skicka och signera ansökningar
Fråga: Jag har loggat in med användarkonto. Kan jag signera med e-legitimation?
Svar: Nej, du måste logga in med e-legitimation och skapa en ansökan för att kunna signera med elegitimation.
Fråga: Jag kan inte signera ansökan med min e-legitimation?
Svar: Det kan vara så att även om det fungerar att logga in kan den del av e-legitimation som aktiveras när
ansökan ska signeras vara felaktig.
Börja med att testa e-legitimationen, vilket du gör hos utfärdaren av e-legitimationen.

