
”Vi tog in en konsult som analyserade teknik och metoder 
för printing och tryckning på funktionstyger för sportkläder. 
Resultatet blev att vi idag producerar i egna lokaler och har 
en bättre logistik. Konsultchecken är en utmärkt möjlighet 
att med stöd av experter hitta lösningar som utvecklar 
verksamheten.”

Hans Lundberg, Tibås Sport AB

SÅ HÄR ANVÄNDE VI KONSULTCHECKEN!

För små och medelstora företag 2011-2013

konsultcheckar
Ansök om att få upp till 50.000 kronor  
för att anlita extern specialistkompetens

”Vi ville utöka vårt sortiment med goda take away-smörgåsar, 
eftersom det inte finns något liknande i närheten. Med hjälp 
av konsultchecken kunde vi anlita kocken Marcus Nordgren 
som hjälpte oss att sätta ihop en smörgåsmeny med lokala 
delikatesser. Genom att förädla vår egen produkt har vi vässat 
vår profil och ökat försäljningen - samtidigt som vi skapar 
uppmärksamhet åt andra halländska matföretag som brinner 
för mat med hög kvalitet, precis som vi själva gör.”       

    Sara Wennerström, Solhaga Stenugnsbageri

”För att kunna testa och utveckla vårt koncept behövde 
vi hjälp av andra kompetenser. Vi har med hjälp av 
konsultcheckarna anlitat specifik kompetens inom bokföring 
och redovisning. Vi har också med hjälp av konsultcheckarna 
utvecklat vårt marknadsföringsmaterial. Det har inneburit 
att vi fått möjlighet att utvärdera, följa upp och utveckla 
konceptet för att möta våra kunders behov och önskemål,  
nu och i framtiden.”

Ingela Armbro, Wellness Quality Support
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Konsultcheckar - så här fungerar det
Små och medelstora företag kan ansöka om att få bidrag med upp till 
halva konsultkostnaden när en eller flera externa konsulter ska anlitas  
för företagsutveckling.  Konsultchecken kan vara på högst 50.000 kronor.  
Syftet med bidraget är att öka konkurrenskraften hos de halländska före-
tagen genom att stimulera till vidareutveckling och förnyelse, som på sikt 
kan skapa nya arbetstillfällen. 

VILKA FÖRETAG KAN SÖKA?
Konsultcheck kan beviljas för extern konsultinsats som innebär vidareutveckling 
och förnyelse av företagets verksamhet.
Följande krav måste uppfyllas:

•	 Företaget ska vara svenskregistrerat och ha sitt huvudsäte i Halland.
•	 Företaget ska ha 0-50 anställda.

Konsultcheck kan sökas av ett enskilt företag eller av flera företag som gemen-
samt söker stöd för konsultinsatser.  

KONSULTCHECKARNA KAN ANVÄNDAS TILL:
Godkända användningsområden för checkarna är 

•	 Produkt- och tjänsteutveckling
•	 Produktionsutveckling
•	 Marknadsutveckling
•	 Organisationsutveckling
•	 FoU, Forskning och utveckling
•	 Övrig affärsutveckling

BELOPP: MAX 50.000 KR
Konsultchecken får som mest täcka 50 % av konsultkostnaden och får högst 
uppgå till 50.000 kronor.  

UTBETALNING AV BIDRAG
Utbetalning av bidraget sker efter det att hela konsultinsatsen har genomförts
och redovisats.

ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING
Ansökan ska göras på en särskild ansökningsblankett som finns att ladda ner 
från Region Hallands webbplats www.regionhalland.se/konsultcheckar. Här kan 
du även läsa mer om konsultcheckar och om hur ansökningarna handläggs. 

Observera!  
Konsultinsatserna får inte påbörjas före beslut.

ANSÖKNINGSTID
Det går bra att ansöka om konsultcheck fram till 1 juni 2013*. Konsultinsatsen 
måste vara genomförd och rapport om insatsen inlämnad till Region Halland 
senast 1 oktober 2013. 
* med reservation för om tilldelade medel tar slut i förtid.

MER INFORMATION
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss:

ALMI Företagspartner Halland AB Region Halland
Tfn: 035-15 38 00 Tfn: 035-13 48 00
E-post: info.halland@almi.se E-post: regionen@regionhalland.se
 

 

Projekt Konsultcheckar är ett samarbete mellan Region Halland, ALMI Företags-
partner Halland AB och Tillväxtverket. Konsultcheckarna finansieras av Region 
Halland, Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Främja kvinnors 
företagande.


