Jag hjälper Dig att utveckla ditt företag och dina idéer
med hjälp av olika stöd och bidrag
Behöver du utveckla din verksamhet eller driver ni olika
projekt i din verksamhet, så kan det många gånger finnas
möjligheter att få hjälp med stöd och bidrag som är anpassad
för just ditt företag och projekt.
Vår specialitet inom bidrags och stödarbete är att identifiera
företagets eller projektets behov, och matcha dessa mot olika
former av stöd eller bidrag.
Du kan lugnt jobba vidare och fokusera på verksamheten
under tiden som vi sköter myndighetskontakterna och
processen i bidragsarbetet.
Resultatet av ett väl genomfört förarbete och scanning är ofta en
ökad möjlighet att ytterligare stärka projektet, processen och
företaget med en liten arbetsinsats.

Så här går det till

“Jag har drivit företag sedan 1990
och har stor erfarenhet inom service,
marknadsföring, media och handel”.

Vi börjar med att tillsammans se över hur det ser ut i företaget i
dagsläget. Här är viktigt att vi är överens om vad som är
företagets utgångsläge och vilka förutsättningar som finns, samt
vad det är för typ av projekt och utveckling som företaget vill göra.
Nästa steg är att ta fram en tidsplan och skapa en strategi för det
fortsatta arbetet. Utifrån resultatet av scanningen behöver vi en
fullmakt från företaget för att få jobba vidare och representera
företaget i bidragsprocessen och ansökan.
Blir det inget stöd, så blir det ingen ytterligare ersättning. Vi
delar på affärsrisken!
På kommande sidor ser du hur arbetsprocessen går till i vårt
arbete.
Många gånger kan våra kostnader finansieras med upp till 90 %
beroende på stödets utformning.
Vi jobbar utifrån en modell som innebär att du som beställare bara
betalar för det arbete vi lägger ned. Uppstartskostnaden är 5 000
kronor. Om scanningen resulterar i en bidragsansökan tillkommer
ytterligare en ersättning på 11 000 kronor för det fortsatta arbetet
där vi delar på affärsrisken. Vi lägger tiden och ni en del av
kostnaden för den.
Om stödet erhålls så utgår en ersättning på 10% av stödbeloppet
med avdrag för de 11 000 kronorna.
Den ersättningen ska täcka våra kostnader för det fortsatta
arbetet i stödprocessen med dokumentinsamling, rekvisition och
besiktning, myndighetskontakter och kompletteringar.

“Min specialité är mindre företag
där jag vet att många har svårt
att få tiden att räcka till.”

Bogge Bolstad

Bolstad
Management AB

Kontakta mig för information:
Bogge Bolstad Direkttel: 0951-58 49 71 bogge@bolstad.nu

Så här går det till....

“Skönt att ha någon som dubbelkollar
& tänker bredare”

- Tidsplan
- Faktainsamling företag
- Stödscanning
- Fortsatt process
Ja/Nej
- Kompletteringar företag
- Fullmaktsansökan
- Myndighetskontakt
- Ansökan bidrag
- Kompletteringar myndighet

- Beslut från myndighet
Ja/Nej

JA
- Myndighetskontakt
- Kontakt företag
- Underlagskontroll
- Dokumentinsamling

- Ansökan om betalning
(del eller slutbetalning)
- Slutansökan
- Kompletteringar

- Slutbesiktning
- Slutrapport

Bogge har hjälpt mig att säkerhetsställa
att rätt dokument och så vidare har blivit inskickade.
Tagit den mesta kontakten med jordbruksverket/länsstyrelsen.
Och förhoppningsvis är han oxå med mig fram till slutet när
pengarna betalas ut. För en som mig som är ensam om alla
beslut så kan de vara skönt att ha någon som dubbelkollar
och tänker lite bredare och som vet var eventuella fallgropar finns.
Tack Bogge för hjälpen!

Jennie R

Frendo Varekil behövde investera i en ny biltvätt och
reningsanläggning. De tog hjälp av Bolstad Management
AB med bidragsansökan och fick beslut om bidrag på 50%
av investeringskostnaden, totalt
600 000 kronor.

“För oss innebar det att
vi kunde dubblera den tänkta
investeringen och få så mycket mer”
Helen B
Hållplats Storuman AB valde att bygga om butiken enligt
EMAB:s koncept butikslyftet,och fick hjälp av Bolstad
Management AB att göra en ansökan om
stöd för detta, och de erhöll ett stöd på 90% av
investeringen - 200 000 kronor för ny inredning och
kaffekonceptet.

“Nu kan vi hålla en hög servicenivå
utan att det belastar oss ekonomiskt”
Sussi F
Frendo Tärnaby ansökte med hjälp av Bolstad
Management AB om stöd för betaltjänstlösningar.
Bolaget får 100% finansiering för detta, bland annat
ersättning för kassasystem, nedlagd tid, avgifter för
deponering mm.
Allt till ett värde av ca 120 000 kronor per år.

Bolstad
Management AB

Bolstad Management AB
Kontor Storuman
Post/besöksadress: Stationsgatan 5, 923 41 Stensele
Org.nummer: 556784-4401 Ekonomifrågor: ekonomi@bolstad.nu Bankgiro: 438-4780

