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Hur ansöker jag? 



INNAN DU ANSÖKER

Läs grundläggande information om vilka företag som kan 
söka en utvecklingscheck, vilka bilagor som ska bifogas osv 
finns på Tillväxtverkets hemsida under Utlysningar och 
Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism

Direktlänk finns här:
https://tillvaxtverket.se/vara-
tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-
utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur--och-
ekoturism.html

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur--och-ekoturism.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur--och-ekoturism.html


MIN ANSÖKAN

Du gör ansökan på www.minansokan.se

Logga in och välj Företag – Mina sidor

http://www.minansokan.se/


Välj kommun och klicka vidare



Observera att erbjudanden på denna 
sida ser olika ut beroende på vilken 
kommun som väljs.

Utvecklingscheckar för företag inom 
natur- och ekoturism finns alltid som 
ett av valen oavsett kommun. Scrolla 
längst ner på sidan.



Hur fyller jag i ansökan?



Ansökningsformuläret består av sex olika delar. 

I kommande bilder förklaras de var och en mer ingående och 
hur du ska fylla i ansökan utifrån utlysningens krav och 
inriktning.

Du ska svara på alla frågor i ansökan. 

Tryck på ikonen ”i” om du vill ha mer information om en 
fråga.  



Rubrik på ansökan
Rubrik på din ansökan är: 
”Utvecklingscheck för [företagets/projektets namn]”

Bransch / SNI-kod
Ni hittar enkelt er SNI-kod 
genom att logga in på 
Verksamt.se 
(www.verksamt.se/minasidor) 
och under fliken Företag.

http://www.verksamt.se/minasidor


Begreppet investeringar används här även för 
satsningar som till exempel inköp av externa 
tjänster eller egna personalkostnader.   



Vad ska du investera i? 

Här ska du särskilt lyfta och styrka 

• vad checken ska användas till och hur det stämmer 
överens med utlysningens kriterier (läs mer under 
rubriken För vad kan vi söka? på webben)

• att projektets kostnader kopplar till projektets 
aktiviteter

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är 
allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket 
måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. 
Innan handlingen lämnas ut görs alltid en 
sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger 
om någon del i din ansökan innehåller 
affärshemligheter som skulle kunna omfattas av 
sekretess. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur--och-ekoturism.html


Under vilken tidsperiod kommer investeringen att 
pågå?

Sätt önskat startdatum och slutdatum. 

Startdatum kan tidigast vara det datum som 
ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. 

Slutdatum får senast vara 30 september 2021. 

Slutredovisningsdatum är kopplat till projektets 
slutdatum men är senast 31 oktober 2021. Det går 
självklart att slutredovisa tidigare, men inte senare. 

Observera att projekt som eventuellt får bifall inte får ha 
kostnader innan startdatum eller efter slutdatum. 



Beskriv kort företagets verksamhet

Här ska du särskilt lyfta och styrka att

• ni är ett natur- och ekoturismföretag
• ni har en hållbar inriktning



Kostnader
I den här delen av ansökan redovisar du den 
totala summan för projektets kostnader. 

Kostnaderna ska vara uppdelade i 
kostnadsposter och med en kort beskrivning, 
så att det är enkelt att förstå hur de är 
kopplade till projektets syfte och inriktning. 

Lägg till kostnadsposter genom att trycka på 
Lägg till rad och välj passande Kostnadsslag. 
Ange belopp och beskrivning för 
kostnadsposten. 

Du behöver följa utlysningens 
stödberättigande kostnader. Vissa kostnader 
kan också behöva styrkas med underlag i 
bilagor. Läs mer under rubriken För vad kan vi 
söka? på webben. 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur--och-ekoturism.html


Finansiering
Det finns inget krav på medfinansiering. 
Tillväxtverket finansierar 100% av projektets 
kostnader. Lägg inte till rader och fyll därför 
inte i något under Finansiering. 



Bilagor
Obligatoriska bilagor i ansökan är
• företagets registreringsbevis
• årsbokslut för 2019, underskrivet.

OBS! I Min Ansökan står det att vi behöver ha 
Senaste årsbokslut, Offert från konsult ni vill anlita 
och CV för person ni vill anställa. Ni ska bortse från 
detta, det är bilagorna i de två punkterna ovan som 
är obligatoriska. 

Observera att du också kan bilägga andra dokument 
till din ansökan, t ex en eventuell fullmakt för 
signering av ansökan. 



Hur skickar jag in ansökan?



När du är klar med ansökan trycker du på 
Förhandsgranska > längst ner till höger. 

När du har förhandsgranskat din ansökan och 
vill skicka in den så trycker du på Nästa > längst 
upp till höger. 



Om du har loggat in och gjort ansökan med e-
legitimation av behörig firmatecknare är ansökan 
färdig när du tryckt på Skicka in nu men signera 
ansökan senare. Din ansökan är nu klar och
inskickad till Tillväxtverket.

OBS! Om du som har loggat in och har gjort 
ansökan inte är behörig firmatecknare behövs 
även en manuell signering av ansökan. 
Läs mer på nästa bild. 



Om ansökan görs av annan än behörig firmatecknare 
(eller om firman behöver tecknas av två personer) ska 
du göra en

manuell signering av ansökan

Efter ansökan är inskickad behöver du skriva ut 
signeringsunderlag, underteckna, scanna/fotografera 
och maila till naturturismcheckar@tillvaxtverket.se

Dokumentet som ska signeras hittar ni genom att klicka 
på länken ”Skriv ut signeringsunderlag" i Min ansökan. 
Den finns till höger i mitten vid informationen om ert 
ärende. 

mailto:naturturismcheckar@tillvaxtverket.se

