
 
 

Affärsutvecklingscheckar  
för grön omställning 
Vill ni stärka er konkurrenskraft genom hållbarhet? 
Om ni har er huvudsakliga verksamhet i Östergötland kan ni söka en affärs-
utvecklingscheck för att ta in extern kompetens i detta utvecklingsarbete. 

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan användas för insatser som möj-
liggör företagets omställning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital 
utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmodeller och innovationer. 

Checkarna riktar sig till företag som har 2-100 anställda och som har en lägsta års-
omsättning om 1 MSEK. Sökande måste ha en ambition och vilja att växa. 

Affärsutvecklingscheckarna är på 25 000–100 000 kronor och får motsvara  
maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten betalar ditt 
företag. 

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget  
på följande två sätt:  
•köp av tjänst 
•projektanställning. 
Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det 
vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Det är viktigt att företa-
get har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digi-
talisering kan bidra till detta. 

Exempel på projekt som checken kan användas till: 
•ta fram en strategi för cirkulär affärsmodell 
•identifiera samt genomförande av energieffektiviseringar 
•kartläggning av din produkt/tjänsts påverkan på biologisk mångfald 
•kartläggning/utveckling av innovativa lösningar 
•kartlägga behov för intern kompetensförsörjning som möjliggör omställning 
 

Checken kan inte användas till: 
•löpande affärsutveckling 
•materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde 
•enbart köp av befintliga lösningar 
•löpande applikation- och webbutveckling 
•resor 
•marknadsföring mot slutkund 
•Licenskostnader eller patentansökningar 

 

FÖR MER INFORMATION 
OCH STÖTTNING KRING  
ANSÖKAN: 

Jenny Gustafsson 
Almi Företagspartner  
Östergötland AB 
jenny.gustafsson@almi.se 
Tel dir: 013-20 07 26 

www.almi.se/ostergotland 

 

OM ALMI 

För att lyckas med en satsning be-
hövs det ofta mer än en stark vilja 
och en god affärsidé. Det behövs 
också kapital och i många fall 
även stöd från erfarna rådgivare. 
På Almi kan vi det här med före-
tagande.  

Vi investerar i framtida tillväxt! 

 

 

 
ANSÖKAN  
sker på Tillväxtverkets sida här>> 
Senast 28/2 2022 

 

 

 


