RIVIERA BUSINESS

Tufft för
småföretagare

Hela världsekonomin har tagit stryk
av covid-19. Många företag,
stora som små, har det svårt.
Men viss hjälp finns att få
från den franska regeringen.
Konsultera gärna dokumentationen
från “webb-mötet” med Riviera Business.
Du får tips på var man kan ansöka
om bidrag och lån.

Hela världsekonomin hukar under härjningarna från covid-19.
Många företag, stora som små,
kämpar för sin överlevnad.
Vi visar var det finns hjälp att få
från den franska regeringen.

och medelstora företag som har mellan
10 – 250 anställda och en omsättning
som inte överstiger 50 millioner euro
samt TPE - très petites entreprises - företag med högst 10 anställda, till exempel autoentrepreneur.

• Stöd för investering och etablering av
verksamhet i Frankrike.
• Stöd för ökad export.
• Rekrytering och personalkostnader:
möjligheter till korttidspermittering och
subventioner vid rekrytering.
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Gå in på www.economie.gouv.fr och sök
på Plan de relance pour les TPE et les
PME. Där finns en handledning som i detalj beskriver de hjälpåtgärder som finns,
vilka tidsfrister som gäller och vart man
vänder sig för att få mer information.

Anstånd med sociala avgifter
Det går att få anstånd och i vissa fall
avdrag för de sociala avgifterna. Gå till
www.urssaf.fr för att läsa mer om de
möjligheter som finns.

et handlar om överlevnad. Den
franska regeringen stöttar i den
mån det går. Men så länge vi lever under nedstängning och utegångsförbud är framtiden oviss för många.
Turistnäringen som står för en stor del
av ekonomin i södra Frankrike tillhör
den som är värst drabbad. Flera av de
stora hotellen håller helt stängt och en
del passar på att tidigarelägga renovering och reparationer. Analyser pekar
på att efterfrågan rört sig mot små enheter och semesterlägenheter, på bekostnad av de större etablissemangen.
När restauranger och barer kommer att
kunna öppna igen är fortfarande oklart
men många kommer att förbli stängda.
Vilken hjälp kan man få?
Det lönar sig att vara informerad, och
komma ihåg att bestämmelserna ständigt uppdateras i takt med hur pandemin utvecklas och reglerna och restriktionerna med den.
På regeringens hemsida: www.economie.gouv.fr finns mycket information.
Man kan registrera sig för deras nyhetsbrev som kommer varje vecka.
Regeringen har tagit fram ett paket med
hjälpåtgärder särskilt riktade mot PME
- petites et moyennes entreprises - små
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Hjälppaket
på flera områden:
• Finansiering: Solidaritetsfonden upphörde vid årsskiftet men man kan fortfarande söka bidrag för oktober – december. Man kan också söka lån som garanteras av staten, och lån med fördelaktig
ränta. Beloppen bestäms utifrån företagets deklarerade omsättning 2019.
• Miljöförbättrande utveckling och förändring av verksamheten: ”Gröna lån”,
subventionerad rådgivning.
• Projekt för ökad digitalisering: rådgivning och diagnostik.
• Projekt för ökad innovation: subventioner för att stötta synergier mellan företag, forsknings- och utbildningsinstitut.

Fråga en expert
Mycket information finns att läsa på
nätet, men det är inte alltid lätt att hitta
rätt bland alla bestämmelser. Det kan
löna sig att ta kontakt med en auktoriserad revisor - expert comptable.
Rémi Pibarot, som har kontor både i
Beaulieu och Golfe Juan, höll i november ett webbföredrag på engelska
i Riviera Business regi, om hjälpåtgärder för franska företag. Presentationsmaterialet från webbinariet finns på
Rivieraklubbens hemsida under Riviera
Business.
Karin van Volen
ekonomi@rivieraklubben.com

Nätverka med Riviera Business på webben – save the dates!
Fredag den 12 februari (på svenska) och måndag den 8 mars (på engelska)
ordnar vi lunchmöte på webben. Tanken är att deltagarna ska ha möjlighet
att presentera sig och sin aktivitet, berätta om hur verksamheten anpassats
till gällande restriktioner och eventuellt tipsa om hur man fått hjälp.
Mer information kommer via nyhetsbrev.
Anmäl intresse till rivierabusiness@rivieraklubben.com

