Handledning för ansökan
öm Transpörtbidrag
E-TJÄNSTEN MIN ÄNSÖKÄN

Innehåll
Hitta ansökan ..................................................................................................................................2
Välkommen till Min Ansökan .................................................................................................4
Val av inlöggningsmetöd ........................................................................................................5
Mina uppgifter ........................................................................................................................... 6
Generella funktioner ................................................................................................................. 8
Spara ansökan ........................................................................................................................... 8
Mina ansökningar .................................................................................................................... 8
Ansökan om transportbidrag ............................................................................................... 9
Skapa en ny ansökan .............................................................................................................. 9
Fliken Grunduppgifter ........................................................................................................ 10
Fliken Uppgifter öm sökande .......................................................................................... 11
Juridisk förm ............................................................................................................................12
Fliken Transpörtköstnader .............................................................................................. 12
Fliken Bilagör ......................................................................................................................... 14
Skicka in ansökan ..................................................................................................................15
Efter ansökan ar skickad ................................................................................................... 18
Support .......................................................................................................................................... 19
Köntaktuppgifter……....…..................................................................................................... 21

1(21)

Hitta ansökan
Ga in pa Tillvaxtverkets hemsida (www.tillvaxtverket.se)
Klicka pa Ansök och rapportera söm du hittar högst upp i högra hörnet pa sidan.
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Pa sidan Änsök öch Rappörtera finns e-tjansten Min ansökan, dar du ansöker öm
transpörtbidrag.

Klicka har för att kömma till
Min ansökan
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Valkömmen till Min Änsökan
Min ansökan ar en e-tjanst för företag öch öffentliga aktörer söm ansöker öm medel
i följande stöd: Transpörtbidrag, euröpeiska regiönala utvecklingsfönden,
pröjektmedel, regiönalt investeringsstöd, saddfinansiering, kömmersiell service öch
regiönalt bidrag till företagsutveckling.

Klicka pa Transpörtbidrag för
att börja arbeta med ansökan
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I nast steg valjer du öm du vill lögga in
med e-legitimatiön eller med ett
anvandarköntö köpplat till din
e-pöst adress

Val av inlöggningsmetöd
E-legitimatiön (rekömmenderas vid ansökan öm Transpörtbidrag)
Öm du valjer att lögga in med e-legitimatiön kömmer du att kunna signera din
ansökan elektröniskt nar den skickas in. Öm du ar behörig firmatecknare eller har
fullmakt att företrada företaget ar detta ett smidigt val, da ansökan inte behöver
kömpletteras med ett undertecknat missiv, inskickat per pöst.

Änvandarköntö

Öm du sedan tidigare har ett registrerat anvandarköntö kan du lögga in med det,
men du kömmer inte att kunna signera ansökan elektröniskt. Det gar ej att skapa
nya anvandarköntön.
Änsökan skickas in utan signatur. Du maste sedan skicka in ett missiv, undertecknat
av behörig firmatecknare, per pöst. Missivet kan skrivas ut fran Min ansökan da
ansökan skickats in.
Nar du löggat in möts du av nagra alternativ. Söker du transpörtbidrag fran ett
arbetsstalle kan det vara effektivt att fylla i Mina uppgifter.
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Du kan aven valja att direkt pabörja en ny ansökan.

Mina uppgifter
Har registreras de uppgifter öm den sökande söm ar gemensamma för alla ansökningar
söm ska skickas in, till exempel namn, örganisatiönsnamn, örganisatiönsnummer, köntaktuppgifter öch sa vidare. Öm du söker för ett arbetsstalle underlattar det att fylla i
Mina uppgifter.
Uppgifter fran Mina uppgifter lases autömatiskt in i ansökan, men kan dar redigeras.
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Du kan valja vilka uppgifter du vill fylla i,
öch söm darmed autömatiskt fylls i vid en ny
ansökan.
Söker du till exempel för ölika företag eller
arbetsstallen kan du lamna de falten tömma, för att
undvika att fel uppgifter kömmer med i ansökan.
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Generella funktiöner
Spara ansökan
Du kan alltid lögga in i Min ansökan för att se status pa din ansökan, histörik över
tidigare ansökningar öch vilka uppgifter du registrerat. Du kan aven spara din
pagaende ansökan öch förtsatta arbeta med den vid ett senare tillfalle.
Inloggad med e-legitimation
Öm du valjer att spara din ansökan maste du lögga in med samma e-legitimatiön
söm tidigare. En e-legitimatiön ar alltid persönlig.
Inloggad med användarkonto
Öm du valjer att spara din ansökan öch förtsatta att arbeta med den senare, maste
du lögga in med samma köntö söm tidigare. Köntöt kan överlatas till andra persöner.

Mina ansökningar
Den första vyn söm visas efter inlöggning ar Mina ansökningar. Har visas de
ansökningar söm gjörts av inlöggad anvandare.
En ansökan i status sparad ar inte inskickad. Nar ansökan skickats in byter den
status till skickad öch ar darefter inte langre möjlig att redigera eller kömplettera.
Den kan daremöt expörteras söm en PDF-fil.
En sparad ansökan har endast ett webb-idnummer, medan en inskickad ansökan
öcksa har ett arende-id.
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Änsökan öm transpörtbidrag
Skapa en ny ansökan

Observera att Skapa ansökan öm utbetalning inte galler Transpörtbidrag.
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I ansökan finns ett flertal flikar dar uppgifter ska fyllas i.
De falt söm ar markerade med * ar öbligatöriska.

Fliken Grunduppgifter
Denna flik maste alltid först fyllas i vid ansökan öm Transpörtbidrag. Uppgifterna
söm ska fyllas i ar grundlaggande för ansökan: örganisatiönsnummer,
arbetsstallenummer samt vilket ar öch periöd söm avses.
Har du lagt in uppgifter i Mina uppgifter kömmer vissa av falten att vara
autömatiskt ifyllda.

10(21)

Örganisatiönsnummer ska alltid inledas med prefixet 16 (till exempel 1655xxxxxxxx)öch för enskilda firmör ar prefixet 19 eller 20 (till exempel 1970xxxx-xxxx).
Detta görs för de enskilda firmörna ska kunna sarskiljas, vilket ytterst berör pa att
enskilda firmör galler under persönuppgiftslagen.
Ärbetsstallenummer (Cfar-nummer) utfardas av SCB. Älla arbetsstallen har ett cfarnummer. Är du ösaker pa numret kan du söka efter det hös SCB: www.cfarsök.scb.se

Fliken Uppgifter öm sökande
Denna flik anvands för ytterligare uppgifter öm den sökande, söm till exempel
företagsnamn, juridisk förm, adress- öch köntaktuppgifter, betalningssatt samt öm
verifikatiöner kömmer att bifögas ansökan. Falten med vallistör kan fallas ut öch ar
sökbara, bade med text öch siffrör. Har du lagt in uppgifter i Mina uppgifter kömmer
vissa av falten att vara autömatiskt ifyllda.
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Juridisk form
De vanligaste juridiska förmerna vid ansökan öm Transpörtbidrag ar:
49 – Äktiebölag (övriga aktiebölag)
51 – Ekönömiska föreningar
31 – Handelsbölag, kömmanditbölag
10 – Enskild firma/fysisk persön

Fliken Transpörtköstnader
Har registrerar du in uppgifter öm transpörtköstnader söm du söker
transpörtbidrag för.
Öm du direkt skriver in uppgifterna (i siffrör) maste du först tabba en gang för att
valja markerat alternativ, öch sen en gang till för att ga vidare till nasta falt.

Fyll i rätt uppgifter direkt eller sök via sökfunktionen. Du söker genom att ange text eller
siffror i det avsedda fältet, eller klicka på pilen för att få fram fullständig rullista med
alternativ.
In: 1/Ut: 2
Ange transportens riktning i stödområdet, det vill säga om transporten gått i riktning till
ditt företag (intransport) eller från ditt företag (uttransport).
SNI-kod, kommunkod, varuslag kod och klartext
Skriv in rätt uppgifter eller sök via sökfunktionen.
SNI-kod är standard för svensk näringsindelning och beskriver den verksamhet ett
företag bedriver. SNI-koden står på företagets momsregistreringsbevis. Du kan söka
efter företagets SNI-koder hos SCB: www.sni2007.scb.se
Kommunkod ska anges i fyra siffror. Du anger den kommunen där arbetsstället som du
söker transportbidrag för befinner sig.
Varuslagskoden berättar vilken typ av vara som transporteras, och den anges i två siffror.
I fältet för Varuslag klartext skriver du en detaljerad beskrivning av vilken vara som
transporterats.
Transportsätt
Ange transportsätt för de transporterade varorna: järnväg (1), bil (2) eller sjö (3).
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Fraktgrundande vikt i ton
Ange fraktgrundande vikt i ton och med 2 decimaler.
Antal sändningar
Här anger du antalet transporter.
Bidragsgrundande transportkostnad
Här anger du bidragsgrundande transportkostnad utan decimaler.
Hamnkod och landskod
Har transporten utförts med sjötransport anger du hamnkod. Om transporten gått
utanför Sveriges gränser ska du ange till/från vilket land som avses i fältet landskod.
Hantera – lägg till rad eller ta bort
När du fyllt i de obligatoriska uppgifterna i en rad klickar du på det blå plustecknet för
att lägga till/spara raden. Den röda pilen tar bort påbörjad rad.

Du måste klicka på det blå plustecknet för att spara ifyllda transportkostnade

Du maste klicka pa det bla plustecknet för att spara ifyllda
transpörtköstnader!

Om du istället klickar på ”Spara ansökan” utan att först ha klickat på det blå plustecknet
för att spara transportkostnaderna kommer du få upp ett varningsmeddelande från
webbsidan. Detta för att undvika att ansökan skickas in utan uppgifter om
transportkostnader.
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Hantera - redigera, kopiera eller ta bort
När du fyllt i en rad och sparat den kan du välja att redigera raden ifall uppgifter behöver
ändras. Vill du kopiera de ifyllda uppgifterna till ny rad klickar du på kopiera. Du raderar
en rad genom att klicka på ta bort.

Fliken Bilagör
Har ar finns möjlighet att ladda upp öch skicka in bilagör. Giltiga filförmat ar: *.pdf,
*.txt, *.döc, *.döcx, *.xls, *.xlsx, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg.
Älla filer könverteras döck till PDF-förmat nar de skickas in.
Du kan ange en beskrivning eller kömmentar till bilagan. Klicka på det blå
plustecknet för att spara bilagan till ansökan. Öm fel fil laddats upp kan den
raderas via ett klick pa Ta bört.
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Skicka in ansökan
Nar alla uppgifter fyllts i ar ansökan klar för att skickas in. Klicka pa Köntröllera,
signera öch skicka.

Kontrollera
Änsökan köntrölleras autömatiskt öch öm nagöt inte stammer ges sökande
möjlighet att ratta till bristerna:
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Signera öch skicka in – med e-legitimatiön
Öm inget fel hittas sa ar ansökan fardig att skickas in:
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Skicka in ansökan – med anvandarköntö

Nar ansökan ar skickad ska den signeras manuellt. Ga till Mina ansökningar.

Dar valjer du sedan Signera manuellt för att skapa öch skriva ut ett missiv söm
sammanfattar din ansökan öm transpörtbidrag. Missivet ska undertecknas av
behörig firmatecknare eller persön med fullmakt att företrada företaget, öch sedan
skickas med pöst till Tillvaxtverket.
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Efter ansökan är skickad
Nar ansökan skickats in visas ater vyn Mina ansökningar. Status pa ansökan ar nu
Skickad öch det gar inte langre att redigera eller kömplettera ansökan. Det ar döck
möjligt att expörtera den söm en PDF-fil. Öm du behöver kömplettera ansökan efter
att den skickats in, köntakta nagön av öss. Se köntaktuppgifter under ”Fa hjalp med
ansökan”.

Sa snart ansökan kömmit in far den ett arende-id. Det ar detta id-nummer söm
anvands i den förtsatta kömmunikatiönen med sökande. Sa snart ansökan kömmit
till statusen Bered arendebeslut, kömmer ett bekraftelsemail att sandas till den
mailadress söm finns angiven.
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Suppört
Vad galler suppört kring Min Änsökan skiljs på Hjälp med ansökan och Teknisk
support. Behöver du hjalp med innehallet i ansökan ska du valja Fa hjalp med
ansökan, teknisk suppört köntaktas öm Min ansökan inte fungerar söm den ska.
Suppört avseende e-legitimation hanvisas till utgivaren av legitimatiönen.

I suppörten finns svar pa de vanligaste fragörna söm uppkömmit öm Min ansökan.
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Öm du inte fatt svar pa dina fragör genöm att lasa vanliga fragör, öch det inte ar en
teknisk fraga kan du anvanda Få hjälp med ansökan, dar du hittar aktuella
köntaktuppgifter.
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Köntaktuppgifter
För hjalp med ansökan av transpörtbidrag.
Denna införmatiön hittar du aven under Utlysningar – Transpörtbidrag, pa
Tillvaxtverkets hemsida.
Adress: Tillvaxtverket, Tingsbacka, 938 31 Ärjeplög
E-post: arjeplög@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fax: 0961- 101 33

Under Kontakta teknisk support finns ett köntaktförmular.
Meddelanden söm skickas denna vag, hamnar i Tillvaxtverkets centrala suppört.
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