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Partnerskapet som jobbar med programmet



Affärsutvecklingscheckar 2018- 2019

• Tillväxtverkets satsning på små företag

• 12 Mkr till Stockholms län

• Bidra till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt 

• Olika checkar 

- Internationalisering

- Digitalisering



HUR MYCKET kan jag söka?

• 50 000 – 250 000 kronor

Medfinansiering krävs – 50 % (i kontanta medel) 

Internationalisering 6 miljoner

Digitalisering 6 miljoner 



Vem kan söka?

2 – 49 
anställda

Små företag 
oberoende av 

bransch

Minst 
3 miljon kronor 

i omsättning 
netto

Nivåhöjande 
utvecklings-

insats

Stabil 
ekonomi

Ej fått stöd från 
AUC 2017

Huvudsaklig 
verksamhet i 

Stockholm

Stark 
tillväxtvilja 

Fått mindre än 
200 000 euro i 

statligt stöd 
senaste 3 åren



VAD kan stödet användas till?

• Köp av tjänst 

• Projektanställningar 

 Utveckling utöver den vanliga verksamheten. 



Köp av tjänst

• Köpet ska ske på ett marknadsmässigt sätt
till ett marknadsmässigt pris

• Regel om närstående:
Avtal kan inte slutas med make/maka, sambo, partner, förälder, 
barn och syskon till stödmottagaren.

• När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller 
företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Företaget som fått bidraget bestämmer själv vem eller vilka insatsen 
ska köpas från.



• Stärka ert företags konkurrenskraft 
genom att närma er en ny 
och internationell marknad 

– import och export

Internationalisering 



Kan te x användas till 
• Förberedande insatser

• Ta fram en internationaliseringsstrategi

• Marknadsundersökningar

• Söka leverantörer/partners

• Utreda frågor om försäkringar, avtal och 
lagstiftning

• Utreda frågor kring patent och IPR

• Utreda om det behövs; 

Produktionsanpassning
Marknadsanpassning 
t.ex. design, CE-märkning/produktsäkerhet.

Kan t ex INTE användas till
• Löpande affärsutveckling

• Konsulttjänster som redan är 
offentligt finansierade

• Materialinköp/investeringar som 
har ett bestående värde

• Patentansökningar

• Certifieringskostnader

• Resor

• Försäljning

• Marknadsföring/PR

• GDPR (dataskyddsdirektivet)

Internationalisering 



Digitalisering • Stärka ert företags konkurrenskraft genom digitalisering;

• Öka ert företags digitala mognad genom att använda 
digitala verktyg; 

genom att förbättra 
företagets verksamhet, 
process eller organisation 



Kan t ex användas till

• Ta fram en digital strategi

• Ta hjälp att genomföra en digital 
transformation

• Förbättra/effektivisera digitala processer 
och system

• Ta fram nya tjänster genom att använda 
existerande datamängder

• Utveckling av kundrelationer

• Identifiera nya affärsmodeller 

• Juridiska villkor kring digitala tjänster och 
produkter

Kan t exINTE användas till

• Löpande affärsutveckling

• Löpande applikation- och webbutveckling

• Konsulttjänster som redan är offentligt 
finansierade

• Enbart byte av affärssystem

• Enbart köp av befintliga lösningar

• Materialinköp/investeringar som har ett 
bestående värde

• Licenskostnader

• Produktion av innehåll till webbplatser
- till exempel text/bild/film -

Digitalisering



Kontakt

auc.stockholm@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/stockholm/auc

mailto:auc.stockholm@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/auc

