Affärsutvecklingscheckar
för internationalisering 2014

Vill du stärka ditt företags
konkurrenskraft på en inter
nationell marknad? Eller verkar
du redan internationellt men vill
bredda din marknad ytterligare?

För små företag som vill växa
Stödet gör det möjligt för ditt företag att köpa extern
kompetens, och därmed snabbare göra förberedande
insatser för att nå nya marknader.
Stödet vänder sig till små företag som vill ta steget ut
på en internationell marknad, eller som redan verkar
där och vill bredda sin marknad ytterligare. Med interna
tionalisering menar vi export och import samt interna
tionella samarbeten.
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Vem kan söka?
Ditt företag ska ha 2–49 anställda och minst 1 miljon kronor i omsättning. Om ditt
företag redan verkar internationellt ska ni ha en internationaliseringsstrategi.

För vad kan jag söka?
Stödet ska användas till att köpa externa tjänster, exempelvis konsulttjänster eller
projektanställningar för att:
• Utveckla en internationaliseringsstrategi
• Genomföra marknadsundersökningar
• Hitta nya marknadskanaler
• Söka efter nya leverantörer av insatsvaror, produkter och tjänster i utlandet.
• Besöka mässor i syfte att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära
känna en ny marknad.
• Genomföra utbildningsinsatser som är direkt kopplade till internationalisering.
• Utreda försäkrings-, lagstiftnings- och avtalsfrågor
• Få patent- och IPR-rådgivning samt nyhetsgranskningar
• Utreda krav/behov vad gäller produktions- och marknadsanpassning
(exempelvis avseende design, CE-märkning, produktsäkerhet).
Den insats ni genomför ska innebära en nivåhöjning för företaget, det vill säga
utvecklingsarbete utöver förväntad utveckling i företaget. Stödet kan inte användas
till löpande affärsutveckling, materialinköp eller investeringar som har ett bestående
värde. Inte heller till patentansökningar, delegationsresor i grupp eller marknads
föring.
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Hur mycket kan jag få i stöd?
Du kan söka 50 000–250 000 kronor. Du kan få ersättning för halva utvecklings
kostnaden. Resten står företaget själv för.

När kan jag söka?
Du kan söka från och med februari 2014. Vi bedömer ansökningar och fattar
beslut löpande. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Insatserna ska
vara avslutade i oktober 2015.

Hur gör jag för att söka?
Tillväxtverket samarbetar med regionala partner runt om i landet. De hjälper dig
med ansökan, svarar på frågor och förser dig med de blanketter som behövs. De
lämnar också rekommendation om beslut till Tillväxtverket.

Kontaktuppgifter till våra regionala
partners i Stockholms- och Gotlands län:
Stockholm: Länsstyrelsen Stockholm, tel 08-785 50 13 eller 08-785 54 72
Gotland: Almi Företagspartner Gotland, tel 0498-20 22 02
E-post: tillvaxt.stockholm@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen

På www.lansstyrelsen.se/stockholm/auc2014 hittar du mer information.

Vill du veta mer?
På www.tillvaxtverket.se/checkar hittar du kontaktuppgifter till samtliga regionala
partners och mer information om hur du ansöker.

Tillväxtverket

Eu-regler kan begränsa vem som får stöd
Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013,
s. 1–8).
Det finns begränsningar i stödet för vissa sektorer: fiske- och vattenbruk, primär produktion av jordbruksprodukter och vägtransporter. Företag får inte heller ta emot mer än
200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år.
För mer information om begränsningarna, kontakta Peter Blomquist på
Tillväxtverket, 08-681 94 44.

Info 0535. Produktion: Ordförrådet.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
www.tillvaxtverket.se

Tillväxtverket underlättar
förnyelse i företag och regioner,
och gör det enklare för företag.

Om Affärsutvecklingscheckar
Affärsutvecklingscheckarna är en del av Tillväxtverkets
insatser för att utveckla små och medelstora företag.
Satsningen omfattar totalt cirka 80 miljoner kronor för
utveckling av varor och tjänster samt internationalisering.

