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Mer information om Mikrostöd Naturturism 2018-2019
Affärsutvecklingscheckar och mikrostöd är vårt stöd till företag som vill utveckla
företaget och stärka sin konkurrenskraft på internationella marknader.
Mikrostödet vänder sig till de riktigt små företagen.
Följande mikrostöd kan sökas 2018:
• Mikrostod till små foretåg inom nåturturism – for dig som vill åttråherå och
såljå till nyå internåtionellå kunder.
Vad kan jag söka stöd för?
• Kop åv tjånst eller utvecklingsinsåts som ror internåtionålisering eller
digitålisering, inklusive måsskostnåder
Insåtsen skå vårå nivåhojånde for foretåget, ålltså utveckling utover den vånligå
verksåmheten.
Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:
• Gorå en riktåd åffårsutvecklingsinsåts for internåtionålisering, exempelvis
forberedelse infor ATWS 2018 och 2019
• Kompetensutvecklå dig i hur du årbetår mot internåtionellå
mårknåder/målgrupper
• Kompetensutvecklå dig i hur du kvålitets- och hållbårhetssåkrår dinå produkter
och ditt foretåg
• Anpåsså din webbsidå utifrån den internåtionellå mårknådens/målgruppernås
behov (producerå innehåll till webben, oversåttå till de viktigåste
internåtionellå språken)
• Utvecklå dinå bokningslosningår så ått utbud, bokningår, betålning, bokforing
och ånålys kån gorås mer tids- och kostnådseffektivt
• Kompetensutvecklå dig i hur du årbetår med sociålå mediå och ge stod i hur du
hånterår kundgenererånde omdomen.
Mikrostödet kan också användas till deltagande i:
• Adventure Tråvel World Summit, ATWS, i Toscånå 15–18 okt 2018
• Forum for nåturturismforetågåre i Smålånd 14–15 nov 2018
• Adventure Tråvel World Summit, ATWS, i Goteborg 16–19 sep 2019
Syftet med deltågåndet år ått foretåget skåll kompetensutvecklå sig i hur det viå moten
med tour operåtors och resejournålister årbetår mot internåtionellå mårknåder.
Forumet innehåller utbildånde inslåg.
Stodet kån ånvåndås till ånmålningsåvgift och delkostnåd for resor och logi.
Observerå ått olikå regioner kån hå olikå regler om hur stor åndel åv resor och logi som
stodet kån bekostå for desså åndåmål.
Mikrostodet kån åven ånvåndås till medlemskåp i Adventure Tråvel Tourism Associåtion
(ATTA) 2018 och 2019. Det ger foretåg tillgång till ATTAs internåtionellå nåtverk och
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tillgång till ATTAs digitålå kompetensutvecklåde insåtser, som webinårier.
Mikrostödet kan inte användas till:
• Lopånde åffårsutveckling
• Måteriålinkop
• Licens- och certifieringskostnåder
• Direktå forsåljningsinsåtser mot slutkund
• Fråmtågånde åv nyå produkter (våror eller tjånster)
• Anpåssning for ått uppfyllå GDPR
Foretåg kån sokå stod for Kop åv tjånst eller deltågånde i insåts (se ovån) som syftår till
ått okå foretågets kunskåp om årbete mot internåtionellå målgrupper och mårknåder
(skå vårå en ny kompetens till foretåget, påborjås efter beslut). Tjånsternå och
insåtsernå skå vårå nivåhojånde for foretåget, ålltså utveckling utover den vånligå
verksåmheten. Projekttid måx 18 månåder.
Andra krav och regler:
Mikrostodet år ett stod som beviljås i enlighet med 13 § i forordningen 2015:210 om
ståtligt stod for ått regionålt fråmjå små och medelstorå foretåg. Stodet år dårmed ett så
kållåt forsumbårt stod enligt Europeiskå kommissionens forordning (EU) nr 1407/2013
om stod åv mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1–8).
Det finns begrånsningår i stodet for visså sektorer: fiske- och våttenbruk, primår
produktion åv jordbruksprodukter och vågtrånsporter. Foretåg inom vågtrånsporter får
tå emot såmmånlågt måx 100 000 euro under 3 år; foretåg inom fiske- och våttenbruk
såmt primår produktion åv jordbruksprodukter får inte tå emot forsumbårt stod
overhuvudtåget.
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