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Företagsstöd till lönekostnader

Vem kan söka stöd för vad?
Regionalt investeringsstöd till lönekostnader ges till företag som planerar att
nyanställa personer till följd av en nyinvestering. Personalintensiva företag kan
på detta sätt erhålla statligt stöd vid etablering och expansion av verksamhet
lokaliserad inom det som kallas stödområde A och B. Området omfattar nästan
hela Norrland samt delar av länen Dalarna, Värmland och Västra Götaland.
Vid prövning ställs krav på att nyinvesteringen i materiella eller immateriella tillgångar som ligger till grund för sysselsättningsökningen ska leda till bestående
verksamhet och sysselsättning. Många, men inte alla, verksamheter kan beviljas
företagsstöd till lönekostnader. Företagets verksamhet ska bedömas ha betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedömas ha särskild
betydelse för den regionala utvecklingen. Företaget ska även vara inriktad på
en större marknad än den regionala.

Hur stort är bidraget?
Bidragets storlek baseras på en andel av lönekostnaderna under en tvåårsperiod
och stöd kan beviljas så att tillsättning av arbetstillfällen kan ske under en tid av
tre år från det att nyinvesteringen har genomförts. Stöd med upp till mellan 10
och 35 procent av lönekostnaderna går att bevilja. Maximal stödnivå beror av
företagsstorlek och geografiskt område. En prövning görs i alla ärenden med
hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning, tillväxtpotential, samt i vilket stödområde företaget verkar. Ingen ska få mer stöd
än vad som krävs för att investeringen ska genomföras.

Varför behövs företagsstöd till lönekostnader?
Företagsstöd syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. Det
handlar om att tillvarata hela landets möjligheter i tillväxtpolitiken. Företagsstöd
kan attrahera nyetableringar i regioner med hög arbetslöshet och befolkningsminskning. Möjlighet till arbete ger stabilitet i en region och ger positiva effekter
även på övrigt lokalt företagande.

Vad kan utgöra stöd
underlag för regionalt
investeringsstöd?
Regionalt investeringsstöd får
lämnas till nyinvesteringar i:

• materiella tillgångar,
• immateriella tillgångar,
• beräknade lönekostnader för
arbetstillfällen som skapas till
följd av nyinvesteringen,

• utbildning,
• konsulttjänster och deltagande
i mässor eller utställningar, och

• forskning och utveckling.
Stöd till lönekostnader kan
lämnas i kombination med stöd
till materiella och immateriella
tillgångar, förutsatt att stödet
inte överskrider det mest gynnsamma belopp som blir resultatet
av stöd till antingen löner, materiella eller immateriella tillgångar.
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Teleperformance är Söderhamns största privata arbetsgivare, och har fått företagsstöd.
– Vi växer något otroligt bra, vilket är utmanande och spännande, säger platschef Johan Stark.
Bild: Teleperformance

Vill du veta mer?
Läs mer på www.tillvaxtverket.se

