Rusta ditt företag
inför BREXIT

Nu finns det
pengar att söka
inför Brexit!
Med start i september kan små företag i
Stockholms län söka pengar för att förbereda
sig inför Brexit. Brexitcheckarna ska stärka
konkurrenskraften för företagen som handlar
med Storbritannien. Fyra miljoner kronor kan
fördelas till Stockholms läns företagare.
Stockholmsregionens viktigaste handelspartner är Storbritannien
och effekterna av utträdet ur EU riskerar därför att påverka
företag i länet. Brexit riskerar att minska både import och export
med Storbritannien – men öppnar också för nya möjligheter.
Det är viktigt för företagen i Stockholms län att Brexit blir smidig
och att handelsrelationer kan behållas. Därför kan företag söka
stöd för att förbereda sig. Brexitcheckarna kan användas till
att köpa extern kompetens för att genomföra olika marknads
förberedelser inför Brexit. Det kan exempelvis handla om att
skriva om sina avtal, göra riskanalyser, se över sina egna resurser,
kompetenser eller leverantörskedjor.

Vilka företag kan söka?
Företag som
• har import eller export till/från Storbritannien
•

har 2–49 anställda

•

har en omsättning på minst 3 miljoner kronor och
högst 10 miljoner EUR

•

har en stabil ekonomi

•

inte ägs till mer än 25 procent av ett stort företag

•

inte ingår i en koncern med fler än 249 anställda totalt

Sök senast den 15 november. Vi tar beslut löpande så vänta
inte med att skicka in din ansökan! Pengarna kan ta slut innan
ansökningsomgången stänger.

Hur mycket pengar går att söka?
Företag kan söka 50 000–250 000 kronor. Brexitchecken ska betala
högst hälften av kostnaden – resten betalar företaget.
Företag som antingen drivs av en VD som är max 30 år, som är
kvinna eller som har utländsk bakgrund kommer att prioriteras.

Mer information om Brexitcheckarna hittar du på Länsstyrelsen i
Stockholms hemsida: www.lansstyrelsen.se/stockholm/brexit
eller ring oss på 010 223 10 00 (vxl).

Bakom satsningen står Länsstyrelsen i Stockholms län. Tillväxtverket finansierar.
Sveriges och Stockholmsregionens välstånd bygger på öppenhet, handel och
fri rörlighet. Medlemskapet i EU, unionens utvidgning och fördjupningen av
den inre marknaden har varit betydelsefulla för Sveriges utrikeshandel och
internationella relationer.
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