
 
 
 

   Utvecklingscheckar - Internationalisering 
 

Vill ni skapa nya värden i företaget genom att använda digital teknik? Vill ni göra en ny satsning som ökar er 

konkurrenskraft och skapar förnyelse i företaget? Då är Utvecklingscheckarna något för dig. De är framtagna  

för att stödja kostnader för förändring av företagets verksamhet, processer eller organisation.  

 

Utöver utvecklingscheckarna får du även rådgivning av Almis erfarna rådgivare som tillsammans med  

dig går igenom företagets fokusområden inom Hållbarhet samt stöttar under ansökan och genomförande  

av projektet. 

 

Vem kan söka?  
• Små och medelstora företag i Östergötlands län  
   med mellan 2-49 anställda 
• Omsättning: 3 - 113 mkr 
• Företaget ska ha en god ekonomisk ställning 

 
 

 

För vad kan du söka?  
• Externa tjänster  
• Projektanställning, för företaget ny kompetens 
• Resor (gäller enbart för Internationalisering) 

 
Vad kan checken användas till 
  
• skriva en strategi för internationalisering  

• 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  

 

 
Vad kan checken inte användas till 
 

• Löpande affärsutveckling  
• Materialinköp  
• Patentansökningar  
• Certifieringskostnader  
• Etableringskostnader  
• Delegationsresor  
• Försäljningsinsatser  
• Utbildningskostnader 
 
 
 
 

                                                               
 
 

  



 

Att tänka på  

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på mellan 50 000 kr och 250 000 kr – och då 

motsvarande max 50% av kostnaderna för sökt insats. Företagets medfinansiering får inte 

bestå av egen tid och/eller egen arbetsinsats.  
 

Vi hjälper dig  

Tillsammans med Almis erfarna rådgivare har du möjlighet att utvärdera er idé och gå 

igenom er ansökan. Vi finns tillgängliga fram till kl 16 samma dag som utlysningen stänger. 

 

Ansökningsprocessen 

         

         
  Möjlighet att få 

feed back på 
ansökan 

 Observera 
Formaliakrav* 

 17/3 
2023 

 Senast 28/4 
2023 

 

Om insatsen beviljas 

Eftersom den globala efterfrågan på hållbara produkter och tjänster och infrastruktur ökar, är 

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

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

få en genomgång av vilka andra möjligheter till stöttning som finns för ert förberedande 

arbete kring Internationalisering. 

        

        
Senast 3 mån 
efter Beslut 

 Dialog om 
Hållbarhet 

   Senast 30/11 
2023 

 

 

*Formaliakrav  

Vid ansökning • Ansökan signerad av firmatecknare 
 • Besvara den KYC (Know Your Customer) som skickas av Almi efter 

att ansökan lämnats in 
 

Efter beviljande • Kostnadsfritt avtal (inkl signerat intyg om Försumbart stöd) med Almi 
 • Besvara enkät under projekttid 

 

Företag kan inte bli beviljade samma typ av affärsutvecklingscheck som de tidigare beviljats 

inom 12 månader efter avslutat projekt. 

 

För mer info Tillväxtverkets hemsida Affärsutvecklingscheckar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

 

                                                               

 

 

Utlysningen 

öppnar 

Förberedelse 

ansökan 

Skicka in 

ansökan 

Utlysningen 

stänger 
Beslut 

Felix Olsson   013-200 727   felix.olsson@almi.se 

Jenny Gustafsson   013-200 726   jenny.gustafsson@almi.se 
    

 
Läs mer om checkarna på almi.se/ostergotland 

Insatsen 

startar 

Coachning 

med Almi 

Insatsen 

avslutas 

Slutrapport 

& rekvirering 

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar.1901.html
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/finansiering/region/ostergotland/affarsutvecklingscheckar/

