
Ansökan Destinationsutvecklingscheck 
(Produktutvecklingscheck)

Produkt 11
Beskriv kortfattat innehållet i er produkt eller ert evenemang. 
Beskriv målgruppen samt gör en handlingsplan med vem, när och 
hur produktutvecklingen ska ske.

Namn produkt/upplevelse/evenemang

Målgrupp. Vem ska köpa/utföra/göra det 
ni erbjuder?

Beskriv er produkt. 
Vad innehåller den och vad skapar den för mervärde för er 
som som företag och för era kunder?

Handlingsplan.
Vem, när och hur ska produktutvecklingen ske



Ansökan Destinationsutvecklingscheck 
(Produktutvecklingscheck)

Produkt 2
Beskriv kortfattat innehållet i er produkt eller ert evenemang. 
Beskriv målgruppen samt gör en handlingsplan med vem, när och 
hur produktutvecklingen ska ske.

Namn produkt/upplevelse/evenemang

Målgrupp. Vem ska köpa/utföra/göra det 
ni erbjuder?

Beskriv er produkt. 
Vad innehåller den och vad skapar den för mervärde för er 
som som företag och för era kunder?

Handlingsplan.
Vem, när och hur ska produktutvecklingen ske
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Ansökan Destinationsutvecklingscheck 
(Produktutvecklingscheck)
*

Företagsnamn 
Organisationsnummer 
Branschkod (SNI)

Ägare (5 största) med organisationsnummer/personnummer samt ägarandel: 

Namn                     Org/personnummer       Ägarandel

Antal anställda i företaget: *

Er Sni-kod hittar ni på allabolag.se 
Se under Verksamhet och status

Ja

Nej

Har anställda kollektivavtal eller andra jämförbara villkor som kan bedömas vara acceptabla

Ja

Nej

Har företaget miljö -och personalmål eller annat engagemang inom dessa områden som kan
bedömas vara rimliga och acceptabla.

Har företaget tidigare beviljats försumbara stöd under innevarande och de två föregående 
räkenskapsåren, max 1,8 miljoner kr under 3 år är tillåtet. 
Läs mer om vad försumbart stöd: Klicka här  *

Om Ja; Hur mycketJa

Nej

Varje företag är berättigad till 10 000 kr/ny produkt (max 2 produkter)
Ange hur många produkter ni vill söka stöd för: 

1 ny produkt 2 nya produkter
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Utbetalning önskas till (Välj ett alternativ):

Bankgiro
Postgiro
Kontonummer

Kontaktuppgifter med namn, roll i företaget och telefonnummer

Namn
E-post
Roll i företaget

Ändamål för behandling av personuppgifter i ansökningar i enlighet med GDPR
Mottagande organisation kommer att använda de personuppgifter som du lämnar i sin beredning av och beslut i ärendet. 
Uppgifterna behandlas elektroniskt och kan lämnas ut till myndigheter. Om stöd beviljas kan personuppgifter liksom uppgifter 
om enskild firma bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar. I vissa fall kan dock uppgifter anses 
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Varje individ har rätt att begära information om behandling av egna 
personuppgifter. 

Underskrift av behörig firmatecknare:

Namnförtydligande:

Ort:
Datum:

Skicka in ansökan

Epost:
foretagsstod@hogakusten.com. Scanna in den underskriva ansökan och skicka den via epost. (Det 
går även bra att skriva ut och fota av den och mejla den

Post:
Skicka in den underskrivna ansökan.

Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Torggatan 10
89133 Örnsköldsvik
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