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AFFÄRSUTVECKLINGSPROGRAM - Outdoor 

Information om programmen 

Stödet riktar sig primärt till små företag1 som har besöksnäringsverksamhet som huvudsysselsättning. 
Affärsutvecklings-programmet är särskilt riktat till småskaliga företag inom besöksnäringen. Programmen 
genomförs i grupp om   8–10 företag för att skapa nya samarbeten, nätverk och utbyte mellan deltagarna. 
Företaget ska ha ett stort intresse och behov av att utveckla och sin verksamhet i linje med programmet. Läs mer 
om programmet i bif fil. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.  

 

Intresseanmälan 

Fyll i intresseanmälan nedan och mejla som bilaga till cissi.grape@regionstockholm.se 

En intresseanmälan garanterar inte en plats i programmet. Din intresseanmälan är dock bindande när du tackar 
ja till erbjudande om att ingå i ett program. Vid bekräftelse får du också all praktisk information. Urvalet av 
deltagare görs i syfte att skapa förutsättningar för att få fram en bra sammansättning av olika verksamheter. 
Urvalet kommer att göras av Region Stockholm tillsammans med Stockholm Archipelago och extern konsult på 
uppdrag av Region Stockholm. Företag som erbjuds att delta kommer senare behöva fylla i blanketten försumbart 
stöd/De minimis-stöd (mer info om det nedan). 2 
 

Företagsnamn, organisationsform och organisationsnummer  
 

 

För- och efternamn  
 

 

Beskriv kort er verksamhet, företagets erbjudande och 
bransch 
 

 

Företagets antal anställda, årsomsättning och 
balansomslutning.  

 

Företagets hemsida  

E-postadress och telefonnummer  
 

 

 

Behandling av personuppgifter: Personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan behandlas i syfte att välja ut 
lämpliga deltagare i programmet samt för att registrera, bevara och lämna ut allmänna handlingar enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är Tillväxt och regionplanenämnden i Region Stockholm. Personuppgifterna kan även komma att 
lämnas ut till Tillväxtverket (svenska staten, som finansierar projektets insatser) för utvärdering av vår verksamhet. 
Kreditupplysning (UC) kan komma att tas på sökande. För mer information om behandling av personuppgifter inom Region 
Stockholm, se https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/integritet-och-behandling-av-
personuppgifter/ 

 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i Intresseanmälan är riktiga. 

 
1 1 Med små och medelstora företag avses företag med färre än 250 anställda, en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EUR och/eller en 
balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EUR. Ett litet företag som ägs till mer än 25 % av ett stort företag räknas som stort. Kommissionens 
rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=SV 

2 Företag som erbjuds att delta kommer senare behöva intyga kraven för försumbart stöd/De minimis-stöd. Orsaken till detta är att Tillväxtverket måste 
kontrollera att inget av de företag som deltar i den aktuella insatsen har nått EU-reglernas takbelopp för stöd av mindre betydelse. Stödet beräknas till 30 000 
kronor och erbjuds gratis genom projektet. Takbeloppet är fastställt till 200 000 euro vilket motsvarar omkring 1 800 000 kronor 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=SV

