
Ta ditt företag  
till nästa nivå

Ansök om Utvecklingscheckar 



Vill du göra en ny satsning som ökar företagets konkurrenskraft och skapar nya värden i företaget?

Då är Utvecklingscheckarna något för dig. De är framtagna för att stödja kostnader för exempelvis utveckling 

av produkter, tjänster, marknader eller företag. Utöver utvecklingscheckarna får du även rådgivning av Almis 

erfarna rådgivare som tillsammans med dig går igenom företagets verksamhet och ekonomi.

Att tänka på 

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 20 000 kr och 200 000 kr – och då motsvarande  
max 50% av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får dock inte bestå av egen tid  
och/eller egen arbetsinsats. Genomförande av insats får pågå max 9 månader från det att checken  
beviljats. Sökta kostnader får inte ha upparbetats innan stöd beviljats.

Vem kan söka?
•  Små och medelstora företag i Kronobergs län 
     med max 249 anställda*

•  Omsättning: 2 - 100 mkr*

•  Företaget ska ha en god ekonomisk ställning 

För vad kan du söka? 
•  Externa tjänster
•  Projektanställning,  
     för företaget ny kompetens

Utvecklingscheckar

Vad checken kan användas till 
•  Utveckla en ny eller befintlig produkt eller tjänst

•  Marknadsutveckling till ny eller befintlig marknad

•  Företagsutveckling, exempelvis cirkulär ekonomi

•  Grön omställning, exempelvis energieffektivisering

•  Digitalisering

Vad checken inte kan användas till 
 •  Löpande kostnader och investeringar  
     som ingår i företagets normala drift

•  Annonsering, mässor och hemsida

•  Investeringar som krävs enligt lagkrav,  
     exempelvis vissa certifieringar eller tillstånd

•  Immaterialrättsliga kostnader,  
     exempelvis patentansökan

•  Läs mer på hemsidan

*inklusive koncerntillhörighet » LÄS MER OM UTVECKLINGSCHECKAR

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/kronoberg/utvecklingscheckar/


Vi hjälper dig

Kontakt

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare får du möjlighet att utvärdera din idé. Du får en 

grundlig genomgång av företagets verksamhet, ekonomi och hur insatsen skapar nya värden i 

företaget. Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och infrastruktur 

ökar, är det en stark framgångsfaktor att integrera ett hållbart perspektiv i verksamheten. 

Diskussioner kring hållbarhet blir därför en naturlig del under rådgivningen. Du kommer även 

bli coachad under och efter ansökningsprocessen.

Kontakta Silvia Estadella för frågor

E-post: silvia.estadella@almi.se

Telefon: 0470-70 74 06

» Läs mer på almi.se

Utvecklingschecken är  
ett regionalt företagsstöd  
som finansieras av  
Region Kronoberg.
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