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(Årsarbetskraft = en heltidsanställd person)
Intresseanmälan affärsutvecklingscheck 
Intresseanmälan skickas till:
Fylls i av Partnerskapet 
Ankomstdatum
Projektets namn
Total kostnad för insatsen, kr (fylls i automatiskt 
från tabell sid 4)
Sökt belopp för insatsen, kr (Max 50% av total kostnad)
Projektstart
Projektet
Uppgifter om sökanden 
Företagsnamn
Organisationsnummer
Utdelningsadress
Postnr
Ort
Telefonnummer
E
-
post
Behörig firmatecknare
Bransch/SNI
-
kod
Projektledare
Telefonnummer
E
-
post
Ägaruppgifter 
(nyckelpersoner)
Namn
Person
-
/Organisationsnummer
Befattning
(K)vinna/(M)an
Andel %
Ekonomi 
(SEK)
Idag
Om 1 år
Om 2 år
Om 5 år
Omsättning
Resultat före skatt
Eget kapital
Personal 
Antal män
Antal kvinnor
Total
Årsarbetskrafter 
män
Årsarbetskrafter 
kvinnor
Total
Förra året
Innevarande år
Förväntade nyanställ-
ningar som resultat av 
projektet
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Företagsbeskrivning 
Beskriv er vision, affärsidé, strategi samt era produkter/tjänster
Marknadsbeskrivning 
Beskriv affärsmodell, marknadspotential, produktionskostnad, försäljningspris samt vem som är kund
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Konkurrensbeskrivning 
Beskriv era 
konkurrenter och deras marknadsposition, samt er position i förhållande till dem
SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunities, Threats)
Beskriv era styrkor, svagheter, möjligheter och hot
Projektbeskrivning för aktuellt projekt 
Beskriv vad som ska 
utvecklas, vad som är unikt, samt vilka behov som tillfredsställs
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Aktivitetsplan 
Aktivitet
Projektanställd
(SEK)
Köp av tjänst (SEK)
Resor
(SEK)
Total kostnad
Total kostnad
Kostnadsslag 
Beräknad kostnad
Personalkostnader för projektanställda (faktisk kostnad)
Köp av tjänst
Total kostnad
(ska bli samma summa som i aktivitetsplanen ovan)
Finansieringsplan 
Belopp
Egen finansiering
Affärsutvecklingscheckens bidrag (max 50% i bidrag)
Total 
finans
ie
ring
(ska bli samma summa som i aktivitetsplan ovan)
Underskrift 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i intresseanmälan är riktiga. Samtidigt godkänner undertecknad att denna handling 
och personuppgifter registreras enligt personuppgiftslagen och att mottagaren av intresseanmälan får anlita andra personer för beredning 
och utvärdering och att kreditupplysning får genomföras. 
Ort
Datum
Underskrift av behörig 
firmatecknare (enligt företagets bolagsordning)
Namnförtydligande
Resor (Gäller endast affärsutvecklingscheckar för internationalisering, max 20% av total kostnad)
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