INFORMATION OM INTERNATIONALISERINGSCHECKAR
Funderar du på att göra affärer utomlands? Har du en befintlig produkt eller tjänst som du
vill ta vidare till nya internationella marknader. Då kan du som företagare i Region
Stockholm söka finansiellt stöd. Du kan ansöka om stöd från 50 000 till 100 000 kronor för
att förbereda och genomföra en satsning på internationalisering.
Varför
Syftet är att öka företagets konkurrenskraft, och
i förlängningen göra det möjligt för ditt företag
att nyanställa. Affärsutvecklingscheckarna för
internationalisering riktar sig till företag som vill
nå ut på den internationella marknaden. Stödet
ska möjliggöra förberedelser inför en
internationalisering eller expansion på en ny
marknad. Insatserna ska vara nivåhöjande för
företaget, alltså utveckling utöver den vanliga
verksamheten. Det är viktigt att du har en
långsiktig idé om hur du ska nå ut
internationellt. Stödet ska användas till köp av
externa tjänster och projektanställningar till
exempel för ta fram marknadsanalyser eller
inhämta juridisk hjälp för att komma igång i nya
länder.

•

Stämmer det att företaget inte ingår i en
koncern med fler än 249 anställda?
• Är kompetensen som ska tas in ny för
företaget?
• Är projektet utöver företagets ordinarie
verksamhet?
• Stämmer det att företaget inte fått samma
typ av check tidigare (projektet ska i så fall
vara avslutat för minst ett år sedan)?
När din intresseanmälan har inkommit tar vi en
kreditupplysning på ditt företag. Vid stort
söktryck prioriteras företag som aldrig tidigare
erhållit en affärsutvecklingscheck.

Beslut

Kan du svara Ja?
För att du ska kunna söka en
affärsutvecklingscheck behöver du kunna svara
JA på samtliga frågor:
• Är ni ett aktiebolag, enskild firma,
handelsbolag, ekonomisk förening eller
kommanditbolag med tillväxtvilja?
• Omsätter företaget minst 3 miljoner kr och
max 100 miljoner kr (eller har en årlig
balansomslutning under 100 miljoner kr)?
Omsättningen gäller senaste årsbokslut.
• Har företaget 2-49 anställda med
marknadsmässig lön (motsvarande
heltidstjänster)?
• Är syftet med projektet att företaget ska nå
en ny internationell marknad? Alternativt
bedriver ni handel med Storbritannien och
behöver utreda frågor kring Brexit?
• Stämmer det att företaget inte ägs till mer
än 25% av ett företag med fler än 249
anställda?
• Stämmer det att företaget inte ingår i en
koncern med fler än 249 anställda?

Ev. komplettering
innan ansökan
Behandling och
utvärdering
Intresseanmälan
Information

Hur går det till
Läs igenom informationen i det här
dokumentet. Är du fortfarande intresserad
skickar du in din intresseanmälan. Länk till
intresseansökan hittar du på sista i det här
dokumentet.
Efter att du gjort en intresseanmälan kommer vi
att kontakta dig; antingen för att be om
kompletteringar, be dig presentera ditt projekt
eller informera om att projektet har fått avslag.
Om du får du ett bifall på din intresseanmälan
kommer vi be dig göra en formell ansökan på
Tillväxtverkets sida ”Min ansökan”.
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Det kan ta 1-3 månader innan vi har behandlat
din intresseanmälan.
Om du får ett bifall på den formella ansökan kan
du starta ditt projekt i enlighet med beslutet.
Ett projekt kan maximalt pågå ett år. Observera
att det kan ta 1-3 månader innan du får ett svar
på din ansökan.
Bra att veta
Företagsnamn, fokus (Digitalisering eller
Internationalisering) sökt bidrag, beslut,
beslutsdatum och mellan vilken period
projektet löper är offentlig handling efter
det har behandlats. Information om
innehållet i ditt projekt är inte offentligt.

Finansiering
Du kan söka mellan 50 000 – 100 000 kronor.
Affärsutvecklingschecken kan finansiera max
hälften av kostnaderna – resten finansieras av
ditt företag. Ett exempel; är den beräknade
totalkostnad för projektet 100 000 kronor kan
ditt företag beviljas upp till 50 000 kronor i stöd.
Checkarna kan användas för att ta in extern
kompetens i företaget på följande två sätt
• Köp av tjänst
• Projektanställning
Resurserna som anlitas ska vara extern och
oberoende från ditt företag.
Exempel på projekt som checken kan användas
till
• Försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor
kopplade till marknadsetablering
• Patent- och IPR-rådgivning kopplade till
internationaliseringen
• Utredning om behov av produkt- och
marknadsanpassning av till exempel design,
CE-märkning, produktsäkerhet
• Marknadsundersökning, partnersökningar
• Projektanställningar med för projekten
relevant kompetens
• Hotell-, rese- och mässkostnader (får dock
utgöra max 20 procent av totala
kostnaderna)
• Översättningskostnader (får dock utgöra
max 10 procent av totala kostnaderna)

Efter insatsen ska ni kunna etablera er med
produkt eller tjänst på en internationell
marknad.

Om projektet ändras
Det viktigt att följa det beslut som du fått.
Behöver du göra avvikelser från det, kontakta
din handläggare direkt.
Önskemål om förändring i projektet ska beviljas
av Region Stockholm som skickar ut ett
ändringsbeslut. Du behöver invänta beslutet
innan du fortsätter ditt projekt. Görs inte detta
riskerar du att hela eller delar av det sökta
beloppet inte utbetalas.

Vem/vad kan inte få stöd?
Stödet kan inte användas till arbetsinsatser av
företagets egen personal, investeringar i
realkapitalmaterialinköp (till exempel maskiner,
inventarier och lokaler), traktamenten,
kompetensutbildning av personal, som har ett
bestående värde efter utvecklingsinsatsens
sluttidpunkt, måltider och egen bilersättning,
patentansökningar, delegationsresor och
liknande studieresor i grupp, enbart mässdeltagande, marknadsföring genom
annonsering, PR och tryckning, konsulttjänster
som redan är offentligt subventionerade.
Importörer och företag med import som
huvudsaklig verksamhet kan inte söka ur detta
program.

Efter projektstart
Efter att du fått ditt beslut att starta projektet
kan du sätta igång!
Beroende på projektets längd kommer du att
efter några månader in i projektet bli kontakta
av en handläggare som stämmer av hur det går.

Slutrapport

Beslut om
utbetalning

Ev. lägesrapport
Kontakt ca 3 mån. in i projekt

Projektstart
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I ditt bifallsbeslut finns information om hur lång
projekttiden är, och när du senast behöver
inkomma med en slutrapport som också ligger
till grund för slututbetalningen.
Det finns möjlighet att ansöka om en delutbetalning när du har upparbetat kostnader till
minst 50% i projektet av den totala projektkostnaden. Det innebär att du samtidigt gör en
lägesrapport.

Din slutrapport
Efter att slutrapporten kommit till Region
Stockholm görs en genomgång av alla
handlingar. I de fall underlag saknas, eller om

något är oklart, ber vi dig komplettera med det
som saknas.
När slutrapporten är fullständig och stämmer
med projektplanen beslutas om
utbetalning. Tidsåtgången från att du skickat in
din slutrapport och ansökan om slututbetalning
till utbetalningen sker beror på vilken
arbetsbelastning vi för tillfället har.
Vid redovisning ska ditt företag kunna styrka
utläggen med fakturakopior och/eller kvitton.
Alla insatser ska vara genomförda och
slutredovisade senast ett år efter projektstart.
Mer information om affärsutvecklingscheckar
hittar du även på Tillväxtverkets hemsida.

Kom ihåg!
Om du får ett positivt besked behöver du följa din uppgjorda projektplan. Om det finns behov
av att ändra denna under projekttiden måste du göra en ändringsansökan.
Länkar
Det innebär att du inte kan fortsätta med projektet förrän du fått ett positivt ändringsbeslut,
då löper du ingen risk att dina beviljade medel inte betalas ut.
Har du redan fått en delutbetalning som visar sig felaktig kan du bli återbetalningsskyldig om
du inkommit med felaktiga underlag.

Samarbetspartners
Region Stockholm samarbetar med flera organisationer. De kan även ha andra typer av stöd för ditt
företag. Du hittar mer information om vad de kan erbjuda på deras hemsidor. För länkar till våra
samarbetspartners, besök vår hemsida.
Region Stockholms samarbetspartners:

Länkar
Steg 1 - Region Stockholm intresseansökan för Affärsutvecklingscheck – internationalisering
Steg 2 - Tillväxtverket Min ansökan

Kontakt:
Region Stockholm
affarsutveckling.trf@sll.se
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