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Med stöd av regeringsbeslut 2007-05-10 om program för att främja kvinnors
företagande föreskriver Verket för näringslivsutveckling (Nutek) att följande
villkor skall gälla för länsstyrelsernas medfinansiering av affärsutvecklingsoch innovationsprojekt.
Bakgrund
Regeringen har uppdragit åt Nutek att genomföra och samordna ett treårigt
program för att främja kvinnors företagande. Programmet skall bidra till att
nyföretagandet bland kvinnor ökar och till att fler av de företag som drivs av
kvinnor växer.
Programmet består av fyra delprogram: Information, rådgivning och affärsutveckling, Insatser inom nationella program, Finansiering samt Attityder och
förebilder.
I fråga om delprogrammet Information, rådgivning och affärsutveckling
(Delprogram 1) skall Nutek föreskriva och i författningssamling kungöra de
villkor, som skall gälla för länsstyrelsernas medfinansiering av den del av
Delprogram 1, som omfattar affärs- och innovationsutvecklingsprojekt enligt
regeringens uppdrag till länsstyrelserna.
Affärs- och innovationsutvecklingsprojekten skall syfta till att fler kvinnor
blir intresserade av företagande och innovationer, att öka nyföretagandet
samt till ökad konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt i etablerade företag
som drivs av kvinnor.
Definitioner
1 § Följande definitioner gäller för bestämmelserna i föreskriften:
Programmet: Den del av delprogrammet Information, rådgivning och affärsutveckling i det treåriga programmet enligt regeringens beslut 2007-05-10,
som omfattar länsstyrelsernas medfinansiering av affärs- och innovationsutvecklingsprojekt.
Projekt: De aktiviteter, som beskrivs i en ansökan om medfinansiering från
delprogrammet Information, rådgivning och affärsutveckling.
Projektägare: Den som en länsstyrelse beviljat medfinansiering från delprogrammet Information, rådgivning och affärsutveckling.
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Projektledare: Person (kvinna eller man) som håller ihop ett större eller
mindre avgränsat projekt. Projektledaren svarar för det samlade genomförandet av projektet.
Projektkostnader: De kostnader för genomförande av ett projekt som är bidragsgrundande enligt § 6.
Affärsutveckling: Med affärs- och innovationsutvecklingsprojekt menas insatser som gör det möjligt för kvinnor som vill starta och/eller utveckla ett
eget företag utan speciella krav på bransch, företagsform eller företagsstorlek, att få tillgång till rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och/eller
utbildning eller motsvarande verktyg och metoder i syfte att utveckla sina
företag.
Allmänt
2 § Medfinansiering får endast beviljas till den fysiska eller juridiska person, som avser att bedriva ett affärsutvecklings- eller innovationsutvecklingsprojekt med målgrupper och kriterier enligt Programmet.
3 § Medfinansiering får beviljas med högst 65 procent av de projektkostnader som enligt § 6 är bidragsgrundande.
I länsstyrelsens beslut om medfinansiering skall finnas villkor enligt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.
Målgrupper för Projekten
4 § Målgrupper för projekten är:
• Kvinnor som driver företag, själva eller tillsammans med andra, och som
vill att deras företag ska utvecklas.
• Kvinnor som vill starta eller ta över företag.
• Kvinnor som kan tänka sig att starta företag.
Urvalskriterier för projekten
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5 § Följande kriterier skall gälla för en länsstyrelses samlade bedömning av
vilka projekt som kan komma i fråga för medfinansiering från Programmet.
• Länsstyrelsen skall vid sin prövning av ansökningar beakta att de olika
projekten tillsammans skall erbjuda insatser till kvinnor i olika branscher.
• Vid urvalet av projekt skall länsstyrelsen också beakta att det även genomförs insatser i så många delar av länet som möjligt.
• Länsstyrelsen skall också beakta målgruppens villkor och behov. Exempel
på detta är olika former av upplägg, tider, platser m.m.
• Modeller som uppmuntrar privata genomförare skall prioriteras.
• Projekt där målgruppens behov eller efterfrågan kan påvisas skall prioriteras. Detta kan verifieras på olika sätt till exempel genom att modellen är
utvecklad och beprövad för kvinnor som driver företag eller funderar på
att starta företag.
• Projekten skall arbeta med väl avgränsade målgrupper till exempel nyblivna företagarkvinnor, erfarna företagarkvinnor, innovatörer, företag på

landsbygden, en viss bransch eller kvinnor som nu har en anställning men
funderar på att starta eget.
• Projektledarna skall ha, förutom att ha arbetat med företags- eller innovationsutvecklingsfrågor, dokumenterad erfarenhet av arbete med något av
områdena kvinnors företagande, jämställdhetsfrågor, genusfrågor eller avser att ta in den kompetensen på annat sätt.
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Bidragsgrundande kostnader för genomförande av projekt
6 § Följande kostnader är bidragsgrundande:
Lönekostnader
Externa tjänster
Lokalkostnader och utrustning
Ersättning till föredragshållare utan f-skattsedel
Resekostnader
Övriga kostnader för genomförande av de projekt som beviljats medfinansiering.
Eget arbete (med eget arbete avses: nedlagd tid från företag, partners, eller
ideellt arbete om det ingår i projektet men inte betalas och bokförs i projektet. Max 20 procent av projektets totala budget får vara eget arbete).
Utbetalning till projekten
7 § Utbetalning sker efter ingivande av rekvisition av upparbetade kostnader.
Vid behov kan en mindre del av bidraget betalas ut i förskott.
En kortfattad lägesrapport skall bifogas rekvisitionen.
Rapportering
8 § Slutrapport skall upprättas och undertecknas av Projektägarens firmatecknare och lämnas till Länsstyrelsen senast det datum som anges i beslutet
om medfinansiering.
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer ut från trycket.
KAI HAMMERICH
Annika Rosing
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Information om NUTFS, Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och
allmänna råd kan beställas hos NUTEK Förlag, Trycksaksexpeditionen, fax
08-681 92 10.

Elanders, Vällingby 2007 54714

