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INSTRUKTION FÖR ATT SÖKA DIGITALISERINGSCHECK 

 
Funderar ditt företag på att genomföra en satsning på digitalisering? Du 
som företagare i Region Stockholm kan söka digitaliseringschecken för 
att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående 
affärsverksamhet genom användandet av digital teknik.  
 
 

Om programmet 
Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till företag 
som finansieras från EU:s regionala utvecklingsfond. Under 2023 ska Region Stockholm 
fördela 10 miljoner kronor till små och medelstora företag i Stockholms län. Region 
Stockholm prioriterar företag med projekt som integrerar hållbarhetsaspekterna 
jämställdhet, miljö och mångfald.  

Varför Digitaliseringscheck? 
Affärsutvecklingscheckarna för digitalisering riktar sig till företag som exempelvis vill 
digitalisera företagets processer och verksamhet eller är i behov av automatisering av mjuk- 
och hårdvara i produktionsprocessen. Du som företagare i Region Stockholm kan söka 
digitaliseringschecken för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en 
pågående affärsverksamhet genom användandet av digital teknik.  
 

Kan du svara Ja? 
För att du ska kunna söka en digitaliseringscheck 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 års bokslut). 

• Har företaget en god ekonomi och resurser för att fullfölja satsningen? 

• Har företaget 1-49 anställda? (Ägs företaget till 25 procent eller mer av ett eller flera 
företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda. 
 

Finansiering  
Du kan söka mellan 50 000 – 250 000 kronor. Affärsutvecklingschecken kan finansiera max 
hälften av kostnaderna – resten finansieras av ditt företag. Ett exempel; är den beräknade 
totalkostnad för projektet 100 000 kronor kan ditt företag beviljas upp till 50 000 kronor i 
stöd.   



Vad kan affärsutvecklingschecken användas till? 
Digitaliseringschecken kan användas till att köpa konsulttjänster eller projektanställa någon 

som kan hjälpa företaget med att till exempel: 

• Ta fram en digitaliseringsstrategi  

• Identifiera nya affärsmodeller 

• Digitalisera företagets verksamhet och processer 

• Automatisering av interna processer (tex fakturering och orderhantering) 

• Automatisering av mjuk- och hårdvara i produktionsprocessen (ex robotisering 

och produktionsuppföljning) 

• Ta fram en plan för fortsatt digitalisering 

• Genomföra en digital transformation 

• Ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder 

• Utveckling av kundrelationer 

• Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter 

 

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

• löpande affärsutveckling 

• materialinköp 

• löpande applikation- och webbutveckling 

• licenskostnader 

• produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser 

• utbildningar 

• resor 

• marknadsförings- och försäljningsinsatser 

• generell produktutveckling 

• anpassning för att uppfylla GDPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra att veta 
 

Företagsnamn, fokus (Digitalisering eller Internationalisering) sökt bidrag, beslut, 
beslutsdatum och mellan vilken period projektet löper är offentlig handling efter det 
har behandlats. Information om innehållet i ditt projekt är inte offentligt. 

 



Ansökningsprocessen 
Utlysningen för intresseanmälningar öppnar i 27 februari och stänger 12 mars 2023. Insatsen 

får påbörjas tidigast när ditt företag har fått ett positivt besked från Almi.  

 

Så ansöker du 

• Du ansöker via ”Min Ansökan” på www.minansokan.se, senast den 21 april 2023. 

• Logga in med bankid och fyll i uppgifterna för ansökan. En lathund finns som stöd. 
Den hittar du under bilagor på webbsidan.  
 

Handläggning  
Almi granskar och handlägger alla inkomna intresseanmälningar samt de obligatoriska 

bilagorna. Om intresseanmälan inte är komplett kontaktar Almi ditt företag.  

När intresseanmälan är komplett skickas den vidare för bedömning och beslut tas genom en 
beslutsgrupp bestående av representanter från Region Stockholm, Almi, EEN Företagarna, 
EEN RISE och Tillväxtverket. 

Vid ett positivt besked behöver du göra en formell elektronisk ansökan genom att 
logga in igen på Min Ansökan och därefter skicka in ansökan till Region Stockholm, senast 
den 21 april 2023. Insatsen får påbörjas tidigast när ditt företag har fått ett positivt besked 
från Almi. Därefter kan företagets redan utbetalade kostnader för projektet beviljas.  

Beslut 

Beslut fattas och tillkännages senast i maj 2023. Region Stockholm kommer löpande att fatta 

besluten. Det viktigt att följa det beslut som du fått. Om projektet ändras och du behöver göra 

avvikelser, kontakta din handläggare direkt. 

 

Slutredovisning av projektet  
Insatsen ska slutredovisas senast 2023-10-31. 

 

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.  

 

http://www.minansokan.se/

