
Mikrostöd
för mindre investeringar i nystartade företag



Vad är mikrostöd?
Mikro betyder liten och mikrostöd är ett ekonomiskt bidrag (inte ett lån) som små 
och nystartade företag kan söka, när de behöver göra en mindre investering. 

Vem kan söka mikrostöd?
Stödet kan sökas av dig som har ett företag som är högst fem år gammalt och som 
har maximalt fem anställda. Det kan vara ett deltidsföretag, men företaget måste 
drivas på marknadsmässiga villkor och du måste arbeta minst halvtid i 
företaget. Verksamheten måste kunna bli lönsam på sikt och skapa varaktiga 
arbetstillfällen. Mikrostöd kan sökas i hela länet och kan bara lämnas en gång per 
företag.

Hur mycket kan man få i bidrag?
Mikrostöd ges till investeringar mellan 20 000–60 000 kronor. Stödet kan som 
högst vara 50 procent av investeringen. Om du gör en investering på 60 000 
kronor, kan du alltså som mest få 30 000 kronor i bidrag. Gör du en investering 
på 20 000 kronor, kan du som mest få 10 000 kronor i bidrag.







Exempel på vad man kan söka stöd för
• Förändring och anpassning av lokaler och byggnader

• Tillverkningsmaskiner 

• Inventarier som är unika för verksamheten

• Konsulttjänster 

• Kostnaden för att visa upp en produkt för första gången på en mässa  
eller en utställning 

• Marknadsföring av företaget när det är nystartat 

• Patent 

• Licenser 

• Forskning och utveckling



Ansökan först! 
Du måste skicka in din ansökan innan du påbörjar din investering. Varor och 
tjänster som beställts innan ansökan kommit in kan inte godkännas. 



Exempel på vad man INTE kan få stöd för: 
• Inköp av fordon, mark, byggnader, företag, konkursbon 

• Investeringar som behöver göras för att hålla verksamheten,  
igång, som till exempel inköp av ny maskin när den gamla är utsliten

• Inventarier som kan användas för eget bruk, som till exempel. datorer och 
mobiltelefoner 

• Kostnader som gäller företagets normala drift, som till exempel hyra, el, 
städning, lön (personal) 

• Eget arbete (din lön) 

• Leasingkostnader (Leasing betyder att du hyr en maskin eller ett fordon under 
en period för en fast månadskostnad, istället för att köpa den)

• Avbetalningsköp, det vill säga att varan köps på kredit 



Hur lång tid tar det att få ett beslut?
Finns alla uppgifter som krävs för att fatta ett beslut, tar det ungefär 14 dagar. 
Var därför noga med att se till att du har fått med allt. Ring gärna och fråga om 
du är osäker.

När betalas pengarna ut? 
Pengarna betalas ut när företaget kan visa att fakturan är betald och att 
kostnaderna stämmer överens med det man sökt stöd för. Eftersom bidraget 
betalas ut i efterskott måste du kunna visa att investeringen är finansierad och 
att du klarar dig under tiden du väntar. 

Hur ansöker jag?
Ansökningar tas bara emot elektroniskt, via www.minansokan.se

http://www.minansokan.se


Bilagor som alltid ska följa med ansökan
Företagets registreringsbevis

En resultatbudget och en likviditetsbudget.

Du ska både kunna visa hur du tänker skapa lönsamhet i företaget och hur 
du har planerat för att företaget ska kunna betala sina löpande räkningar.

Är företaget yngre än 2 år, ska du också skicka med en affärsplan som 
beskriver den tjänst eller produkt du ska sälja, var och hur du ska sälja den 
och vad du kan ta betalt för den.

Är företaget äldre än 2 år ska du även skicka med årsredovisningarna för 
de senaste två åren.

Driver du en verksamhet som kräver särskilda tillstånd ska dessa också 
bifogas.

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/resultatbudget
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/likviditetsbudget




Behöver du hjälp
Behöver du hjälp för att skaffa mer kunskap om hur man driver ett företag, 
rådgivning kring din affärsidé eller hur man fyller i en ansökan om företagsstöd 
kan du gå in på Verksamt.se för att få mer information och för att hitta 
rådgivare i just den kommun du bor. 

Enkel affärsplan på svenska, arabiska och engelska hittar du på Almi Skåne: 
www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/skane/for-
nyanlanda2

https://www.verksamt.se/
https://www.verksamt.se/web/dalarna
www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/skane/for-nyanlanda2
www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/skane/for-nyanlanda2


Behöver du hjälp  
med din ansökan?
 
Eller har frågor kring Mikrostödet  
eller något av våra andra företagsstöd  
kan du kontakta oss:

Företagsstöd  E-post     Telefon

Lars-Erik Liss  larserik.liss@ltdalarna.se   023-77 70 19
Annika Eriksson  annika.eriksson@ltdalarna.se  023-77 70 49
Johan Domeij  johan.domeij@ltdalarna.se  023-77 70 21
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