
 

 

Sök mikrostöd till ditt företag 
Insatser för omställning 
För en levande och attraktiv landsbygd med ett starkt näringsliv kan du nu söka mikrostöd för att 
göra en omställning i ditt företag. Du får svar på din ansökan inom cirka en månad. Du ska 
genomföra och redovisa mikrostödet senast den 31 maj 2022. 
 
Du kan söka mikrostöd för att undersöka möjligheten av en ny produkt eller tjänst inom ditt 
befintliga företag. Bidrag kan också sökas av dig som går i tankarna på att starta ett företag och är i 
behov av viss kompetens och kunskap.  

Vem kan söka: Befintliga småföretagare och privatpersoner eller organisationer som eventuellt vill 
starta ett företag. 

Som småföretagare kan du maximalt få 70% av kostnaderna finansierade vilket innebär att du själv står för 
30% egen finansiering. Har du exempelvis köpt in en ekonomitjänst för 28 570 kr får du utbetalt 20 000 kr. 
Observera att du endast kan få utbetalt för de faktiska kostnader du har och max 20 000 kr inom detta 
mikrostöd. 

Vad som gäller för utbetalning och redovisning kommer att framgå genom avtalet vi tecknar om din 
ansökan blir beviljad. Du kan få hälften av beviljat belopp i förskott och resten när du slutredovisar. 
 
Finansiering kan inte egen lön. 

Exempel på vad du kan söka medel för: 
• Marknadsundersökning 
• Kompetensutveckling 
• Konsultativt stöd inom exempelvis ekonomi, juridik, produktion eller annan specialisthjälp 
• Studiebesök inkl. resekostnader 

Hur du ansöker: Ansökningsblankett eller digitalt formulär finns på www.leaderlinne.se/mikrostod Ta 
gärna kontakt med Leader Linné Smålands personal för att diskutera din idé innan du skickar in 
ansökan. 

Fyll i ansökningsblanketten, skriv under och mejla till Kristin@leaderlinne.se eller fyll i det digitala 
formuläret och skicka in. Eventuell namnunderskrift på det digitala formuläret löses vid ett 
beviljande. Bifoga gärna firmatecknarintyg som visar att du som skriver under har rätt att teckna i 
firmans namn. Du når Kristin på 0705–600 897 

Om du inte har möjlighet att skicka ansökan på mejl kan du istället skicka ansökan och bilagor till: 
Leader Linné Småland 
Box 5 
342 21 Alvesta. 
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