Vill du växa inom besöksnäringen?
Då kan vårt företagsstöd hjälpa dig!

Tillsammans ska vi utveckla länets
besöksnäring. Det gör vi genom att
skapa lönsamma företag!
Besöksnäringen är en viktig del av näringslivet i Kalmar län. Här finns en bra bas och en stor
potential. Med rätt utveckling kan aktörerna i turistbranschen skapa större volymer och förbättrad
lönsamhet. Detta är positivt för regionens utveckling och anledningen till att Regionförbundet nu
gör en större satsning för att utveckla länets besöksnäring. Företagsstödet är en del av denna
satsning.
Vi vill uppmuntra projekt som kan utveckla turismen. Det kan handla om affärsutveckling eller
marknadsföring. Att hitta nya kundgrupper och samarbeta med andra företag. Hjälp med idéer,
kontakter och finansiering. Allt med det övergripande målet att få fler turister att komma hit,
stanna längre och konsumera mer.
Vi vet också att den bästa utvecklingen av besöksnäringen sker genom de enskilda företagen. Vår
uppgift är att underlätta för dig och andra företagare att växa. När ditt företag utvecklas och din
lönsamhet förbättras är det bra för regionen. Och därför finns vårt företagsstöd. Så enkelt är det!

Vi hjälper dig att växa
Det finns två olika företagsstöd att söka. Vilket som passar
dig bäst beror på vilken typ av projekt du tänker driva.
Samarbetsprojekt
• Stödet ska uppmuntra samverkan inom marknadsföring eller produktutveckling.
• Aktuella projekt ska omfatta minst tre fristående privata småföretag (i undantagsfall två företag).
• Stödet avser i första hand småföretag, men kan omfatta stora och medelstora företag om småföretag ingår i projektet.
• Utbildning omfattas av stödet – om den är en del av aktiviteterna i den gemensamma produktutvecklingen.
Vi lämnar inte stöd till kostnader för samverkansaktivteter som kan ses som företagens normala marknadsföring eller produktutveckling. Inte heller till samarbetsprojekt som består enbart av utbildning. Stöd kan lämnas med högst 50 % av projektkostnaden. Maximalt bidrag är 200 000 kr/projekt. Som egen medfinansiering räknas eget arbete av anställda i de samverkande
företagen, konsultkostnader, materialkostnader, resekostnader och kostnader för marknadsföringsaktiviteter.

Konsultcheckar
• Inköp av konsulttjänster med 50 % av konsultkostnaden. Som egen medfinansiering räknas inte eget arbete.
Max bidrag per konsultcheck är 50 000 kr.
• Konsultuppdraget ska syfta till marknads- och/eller produktutveckling.
• Stöd till utbildning kan lämnas om utbildningen är en del av aktiviteterna inom marknads- eller produktutveckling.
• Stödet ges till ett enskilt företag, men konsultinsatsen kan omfatta flera företag.
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Hör av dig till oss
Kontakta oss om du tycker att detta kan vara intressant för dig och ditt företag.
Gå in på vår hemsida www.kalmar.regionforbund.se och läs mer. Eller kontakta Jan Tordkvist
på tel 0480-44 83 70, 070-632 37 64, e-post jan.tordkvist@kalmar.regionforbund.se.
Vår uppgift är att hjälpa dig. Välkommen!
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