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Utvecklingscheckar till små 
företag inom natur- och 
ekoturism 2021



Utvecklingscheckar

• Ny möjlighet till stöd för 
naturturismföretagare i hela landet

• Ska bidra till att stärka företagets förmåga 
till hållbar utveckling och omställning 

• 50 000 – 150 000 kr utan krav på egen 
medfinansiering

• Ansökningsperiod 10 mars – 30 juni 2021



Lätt att söka

Inget krav på medfinansiering

Enskild firma godkänd företagsform

Fåtal dokument att skicka in 

Sök direkt i e-tjänsten Min ansökan



Vilka kan söka?



Företag inom natur- och ekoturism som…

erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum

har en hållbar inriktning (dvs bidrar till miljömässig, social och ekonomisk utveckling)

bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor

har en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro

hade en årsomsättning om minst 300 000 kronor år 2019

utgör huvudsysselsättning

sysselsätter mindre än 50 personer

ej är på obestånd eller i rekonstruktion. 



Vad får checken användas till? 



Målgrupps- och marknadsanalyser

Att styra om/anpassa befintlig verksamhet till följderna av 
pandemin, klimatomställning/behovet av mindre klimatpåverkan 
och den digitala strukturomvandlingen

Omarbetning av marknadskommunikation eller särskilda 
marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp

Digital utveckling, till exempel av digitala boknings- och 
försäljningskanaler

Investeringar och arbetsinsatser för att 
utveckla hållbara produkter och tjänster

Hållbarhetsinsatser, till exempel certifieringar.



Kostnader som ni kan få stöd för är…

Externa tjänster, exempelvis kostnader för konsult eller coach

Personalkostnader, som får uppgå till maximalt 60 procent av projektets 
totala kostnader. Ni ska därtill kunna styrka att personalkostnaderna är 
direkt kopplade till kompetens- och affärsutvecklande insatser inom 
projektet och ej normal drift

Investeringar i utrustning eller inventarier som är direkt kopplade till 
projektinsatsen. OBS! Projektets totala kostnader får uppgå till maximalt 
60 000 kronor för att kostnader för investeringar ska vara 
stödberättigande.



Vad mer är viktigt att veta?



Projektet kan som längst pågå till 30 september 2021.

Sista dag för slutrapportering av genomförda projekt är 31 oktober 2021. Observera att ert 
projekts slutrapporteringsdatum är kopplat till datumet när ert projekt beviljats. 
Rapporteringsdatum kommer att framgå av ert eventuella bifallsbeslut.

Ni kan ansöka om minst 50 000 kronor och maximalt 150 000 kronor.

Vi beviljar maximalt två utvecklingscheckar per företag, där en av 
utvecklingscheckarna är för ett investeringsprojekt. (Det maximala beloppet som ett 
företag kan söka är 60 000 kronor + 150 000 kronor, förutsatt att det första är ett 
investeringsprojekt.)

Enligt den praxis som tillämpas för företagsstöd kan inte förskott beviljas. Stödet betalas 
ut allt eftersom ni redovisar era kostnader och aktiviteter.

Utlysningen omfattar totalt ca 20 miljoner kronor. Vi tar emot ansökningar löpande så länge 
pengarna räcker, dock senast 30 juni.



Hur ansöker jag?



Ansök via Tillväxtverkets
hemsida

www.tillvaxtverket.se

Ansökningsperioden är öppen till och 
med 30 juni

Obligatoriska bilagor:

• Registreringsbevis

• Bokslut för år 2019, underskrivet

http://www.tillvaxtverket.se/


Frågor? 

Daniel Thuresson,
daniel.thuresson@tillvaxtverket.se

Linnea Ax, linnea.ax@tillvaxtverket.se

Ingrid Sundin,
ingrid.sundin@tillvaxtverket.se

Karl Frykholm,
karl.frykholm@tillvaxtverket.se

mailto:daniel.thuresson@tillvaxtverket.se
mailto:linnea.ax@tillvaxtverket.se
mailto:ingrid.sundin@tillvaxtverket.se
mailto:karl.frykholm@tillvaxtverket.se

