
  
 
 
 
 
 

INSTRUKTION FÖR ATT SÖKA 
INTERNATIONALISERINGSCHECK 

 
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. 

 
 
Om programmet 
Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till företag 
som finansieras från EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet är att öka företagets 
konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt. Mellan 2021–2022 ska Region Stockholm 
fördela 30 miljoner kronor till små och medelstora företag i Stockholms län.  
 
Region Stockholm prioriterar företag med projekt som integrerar hållbarhetsaspekterna 
jämställdhet, miljö och mångfald. 

 
Varför internationaliseringscheck? 
Affärsutvecklingscheckarna för internationalisering riktar sig till företag som vill nå ut på den 
internationella marknaden. Syftet är att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar 
tillväxt. Det är viktigt att du har en långsiktig idé om hur du ska nå ut internationellt, stödet 
ska möjliggöra förberedelser inför en expansion eller internationalisering på en ny marknad. 

 
Kan du svara Ja? 
För att du ska kunna söka en internationaliseringscheck behöver företaget uppfylla 
nedanstående kriterier och du behöver kunna svara JA på samtliga frågor: 

 
• Bedriver företaget sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län? 
• Är företaget ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, ekonomisk förening eller 

kommanditbolag med tillväxtvilja? 
• Omsätter företaget minst 1 miljoner kronor och max 100 miljoner kronor? 

(Omsättningen baseras på föregående årsbokslut). 
• Har företaget en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen? 
• Har företaget 1–49 heltidsanställda? (Ägs företaget till 25 procent eller mer av ett 

eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 
anställda. 

• Är det en befintlig vara eller tjänst som ni vill ta vidare till nya internationella 
marknader? 

• Är projektet utöver företagets ordinarie verksamhet? 
 

Finansiering 
Du kan söka mellan 50 000 – 250 000 kronor. Affärsutvecklingschecken kan finansiera max 
hälften av kostnaderna – resten finansieras av ditt företag.  
 
Exempelvis, är den beräknade totalkostnad för projektet 100 000 kronor kan ditt företag 
beviljas upp till 50 000 kronor i stöd, medan resterande 50 000 kronor medfinansierar 
företaget. 
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Vad kan internationaliseringschecken användas till? 
Affärsutvecklingschecken kan användas till att köpa konsulttjänster eller projektanställa 
någon som kan hjälpa dig med att: 

• Ta fram en internationaliseringsstrategi. 
• Göra marknadsundersökningar. 
• Söka leverantörer i utlandet. 
• Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning. 
• Utreda patent och IPR. 
• Utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till 

exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet. 
• Utreda frågor kopplade till Brexit. 
• Säkerställa hållbara leverantörskedjor. 
• Utreda klimatpåverkan från ny exportsatsning. 
• Marknadsförberedande insatser på en ny marknad 

 
Resor? 

• Ja, men resor får utgöra max 20 procent av den totala kostnadsbudgeten. 

Delta på en mässa? 

• Ja, om det är en del av en större satsning. Det vill säga deltagande i syfte att till 
exempel hitta partners, leverantörer eller lära känna en ny marknad. Mässkostnaden 
kan vara max 20 procent av den totala kostnadsbudgeten. 

Produktutveckling? 

• Nej, du ska ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden. Däremot kan 
visst stöd ges för marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst). 

Marknadsföring? 

• Nej - marknadsföring som går mot slutkund kan du inte få finansiering för. 
• Ja - marknadsföring i syfte att hitta en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän 

kan du få finansiering för. 
 
Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan: 
• Vad blir implementerat – vad är projektet ni vill genomföra?  
• Vad blir effekten för företaget?  
• På vilket sätt är detta ny kompetens? 

 

Vad får affärsutvecklingschecken inte användas till? 
Exempel på kostnader som inte godkänns. 

• Löpande affärsutveckling 
• Materialinköp 
• Patentansökningar 
• Certifieringskostnader 
• Etableringskostnader 
• Delegationsresor 
• Försäljningsinsatser 
• Utbildningskostnader 
• Renodlad produktutveckling 
• Marknadsföring mot slutkund



Ansökningsperiod  
Ansökningsperioden öppnar i 1 april och stänger 1 maj 2022. Insatsen får påbörjas 
tidigast när ditt företag har fått ett positivt beslut. 

 

Så ansöker du 
 

Innan ni får tillgång till den formella ansökan, ombeds ni skicka in en 
intresseanmälan. I intresseanmälan beskrivs företagets ekonomi, projektets syfte 
samt budget. Det är också denna anmälan som ligger till grund för bedömningen, och 
de företagen som går vidare efter bedömningsprocessen ombeds sedermera 
inkomma med en formell ansökan.  
 
Ni laddar ner intresseanmälan här, och efter att den är ifylld sänder ni den till 
checkar.stockholm@almi.se och anger ”Ansökan Affärsutvecklingscheckar” i 
ämnesraden.  

 
 
Handläggningsprocess  
1. Almi granskar inkommen intresseanmälan; att företaget uppfyller 

grundkraven och att ansökan är komplett.  

2. När ansökan är komplett skickas den vidare för bedömning av projektet som ni 
söker stöd för. 

3. Ett gemensamt beslut tas av bedömningsgruppen bestående av representanter 
från        Region Stockholm, Almi, EEN/Företagarna, EKN, RISE och Tillväxtverket. 
Det gemensamma beslutet innebär att projektet antingen får ett bifall, avslag 
eller kallelse till en pitch med möjlighet att presentera projektet. 

4. Vid det fall att Er intresseanmälan bifalles, ombeds ni skicka in en formell 
ansökan. Den formella ansökan ansöks via ”Min Ansökan” på 
www.minansokan.se 

5. Region Stockholm påbörjar därefter handläggningen och fattar ett beslut som 
skickas ut via mejl. 

 
Beslut 
 
Beslut fattas och tillkännages löpande av Region Stockholm.  
Det är viktigt att följa det beslut som du fått. Om projektet förändras och du behöver 
göra avvikelser, kontakta Region Stockholm direkt. 

 
Slutredovisning av projektet 
Insatsen och projektet ska slutredovisas senast 2023-03-01. 

 
 

 

Bra att veta 

Företagsnamn, inriktning (digitalisering, hållbar 
omställning eller internationalisering) beviljat belopp, 
beslut och beslutsdatum är offentlig handling efter att 
ansökan har behandlats. Information om innehållet i 
ditt projekt är inte offentligt. 

mailto:checkar.stockholm@almi.se


 

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. 

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. 
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