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Regionala förutsättningar
Din region dä r ditt fö retag ä r registrerat har satt upp ett antal kriterier/villkor fö r att du
ska kunna sö ka en affä rsutvecklingscheck.

Dessa ä r:

Omsä ttningskrav:
Antal anstä llda:
Belopp att sö ka
Egen medfinansiering i form av pengar:
Dessutom så gä ller dessa fö rutsä ttningar:

Vid bedö mning av ansö kan tittar vi på stö dnyttan, det vill sä ga att stö det inte få r vara
stö rre ä n vad som behö vs, med hä nsyn till ö vriga finansieringsmö jligheter och andra
omstä ndigheter fö r att projektet som ni sö ker en check fö r ska kunna genomfö ras.

Ett litet fö retag som ä gs till mer ä n 25 % av ett stort fö retag rä knas som stort och kan
dä rfö r inte sö ka checkar.

Du få r inte vä lja projektanstä lld som ä r nä rstå ende.
Med nä rstå ende person avses bland annat make/maka, sambo, partner, fö rä lder, barn
och syskon.

Fö ljande fö retagsformer som uppfyller grundkriterierna kan sö ka:
•
Aktiebolag
•
Enskild firma
•
Handelsbolag
•
Ekonomisk fö rening
•
Kommanditbolag
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Ansökan via ”Min ansökan” (minansokan.se)
Hä r fö ljer en guide fö r vad du ska fylla i. Den tar upp vad du sä rskilt ska tä nka på att
fylla i och varfö r.

Genom att fö lja lathunden få r du en komplett ansö kan frå n bö rjan vilket innebä r en
snabbare handlä ggning av ditt ä rende. Rubrikerna motsvara rubrikerna i Min Ansö kan
på webben.
Ansö kan om affä rsutvecklingscheckarna gö r du på webben via adressen:
www.minansokan.se. Du vä ljer ”Jag sö ker stö d fö r mitt fö retag”

Dä refter vä ljer du att logga in:
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Du vä ljer att logga in med BankID

Enklast är att firmatecknare går in
med E-legitimation (BankID)
Om du ska använda Användarnamn
måste du kontakta Nypscentralen för
att få ett Användarnamn
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Dä refter anger du i vilken kommun ditt fö retag ä r verksamt
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Du få r då upp vilka erbjudanden som finns tillgä ngliga fö r ditt fö retag

Bö rja fyll i uppgifter
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Dina/Företagets uppgifter
Fö rsta delen handlar om grundinformation om ditt fö retag.

Organisationsnummer

Ägarförhållanden i bolaget
Ange de stö rsta ä garna. Fö r att stö det ska bli korrekt må ste vi faststä lla storleken på ert
fö retag.

Rubrik på ansökan
Ange projektets/satsningen namn. Ett bra namn underlä ttar vid kommunikation i
ä rendet samt vid ev offentlig information.

Bransch
Ange vilken bransch som fö retaget tillhö r. Det ä r viktigt fö r vå r uppfö ljning och
å terrapportering till bland annat EU-kommissionen.

7(14)

Investeringen/Satsningen/Affärsutvecklingschecken
Vad ska stö det anvä ndas till och vilken omstä llning ni behö ver gö ra i fö retaget? Beskriv
vad ni vill genomfö ra samt må l och syfte med satsningen. Beskriv också fö rvä ntade
effekter i fö retaget bå de på lå ng och kort sikt Hä r krä vs ett utfö rligt svar och få r du inte
plats med allt så gå r det mycket bra att bifoga svaret som bilaga. Se sist i ansö kan.

Projektperiod/Tidplan
Ange start och sluttid fö r projektet/satsningen som helhet.

Vi behö ver också en bilaga med mer detaljerad information i form av en tid- och
aktivitetsplan. Det finns en mall du fyller i och bilä gger ansö kan. Se sist i ansö kan.

Kommer företaget att anställa som en följd av satsningen?
Gä ller inte om ni projektanstä ller inom projektet

OBS! Det ä r inget krav att ni anstä ller. Satsningen kan innebä ra exempelvis att ni
bibehå ller antalet anstä llda eller till och med att antalet anstä llda minskar till fö ljd av
effektivisering i bolaget.
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Bakgrundsfrågor
Företaget verksamhet
Beskriv kort fö retagets verksamhet. Beskriv marknad och kunder. Beskriv affä rsmodell,
marknadspotential, produktkostnad, fö rsä ljningspris samt vem som ä r kund. Beskriv
era konkurrenter och deras marknadsposition, samt er position i fö rhå llande till dem.
Hä r krä vs ett utfö rligt svar och få r du inte plats med allt så gå r det mycket bra att bifoga
svaret som bilaga. Se sist i ansö kan.

Följande frågor kräver inga djupgående svar men är viktiga för vår uppföljning
och återrapportering.
Har ert företag miljömål

Har företagets verksamhet bedrivits under annat
organisationsnummer?
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Villkor för de anställda

Personalmål

Verksamhet på orten
Denna frå ga ä r framfö r allt riktad till fö retag som gö r fysiska investeringar, men om
orten har betydelse fö r ert fö retag så beskriv gä rna det.
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Budget
Kostnader
Ange de kostnadsslag som ä r aktuella.
OBS. De kostnadsslag som kan anvä ndas ä r ”Externa tjä nster”, ”Personalkostnader” (Fö r
projektanstä llda) och fö r Internationaliseringscheck – ”Resor och logi”. Övriga ska inte
användas
Använd följande Excel-ark och bifoga den som bilaga
https://tillvaxtverket.se/download/18.304f8a43168b49b533da2bb/1549275637071/M
all%20Ekonomisk%20verktygsl%C3%A5da%20Nyps2020%20ver%201.0.xlsx

Finansiering
Hä r anger du det belopp som fö retaget gå r in med i form av egna medel

OBS. Stödbeloppet räknas ut automatiskt (varav sökt stöd), så du ska inte ange
det manuellt!
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Utestående betalningskrav ifrån tidigare stöd (inkluderar även om
företaget erhållit korttidsstöd/permitteringsstöd)

Varför söker du stödet för denna satsning?

Försumbart stöd/statsstöd
Detta stö d rä knas som fö rsumbart stö d och fö retaget kan få upp till/max 200 000 €
under en treå rsperiod.
Om fö retaget erhå llit statsstö d anger du det hä r
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Kontaktuppgifter
Ange kontaktuppgifter till den som kommer att vara ansvarig fö r satsningen. Ange gä rna
den person/fö retag som hanterar ekonomin i projektet/satsningen

Offerter och andra dokument
Beroende på frå n vilken region du sö ker affä rsutvecklingschecken finns det olika krav
på vilka bilagor som ska skickas in. Om det inte framgå r i ”Min ansö kan” så kontakta din
region. Kontaktperson kan du hitta på www.tillvaxtverket.se/checkar
En obligatorisk bilaga som ska finnas med är ”Verktygslådan”, se länk

https://tillvaxtverket.se/download/18.304f8a43168b49b533da2bb/1549275637071/M
all%20Ekonomisk%20verktygsl%C3%A5da%20Nyps2020%20ver%201.0.xlsx

Du skall bifoga bilagor. Stäm av med regionen
alt. Almi vilka som är aktuella
 Intresseanmälan
 Projektplan inkl. aktivitetsplan
 Senaste årsbokslut
 Intyg om behörig firmatecknare
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Annan viktig information
Försumbart stöd
Frå ga: Vad betyder det att affä rsutvecklingschecken ä r ett fö rsumbart stö d?
Affä rsutvecklingscheckar ä r ett så kallat fö rsumbart stö d enligt Europeiska
kommissionens fö rordning nr 1407/2013 om stö d av mindre betydelse (EUT L 352,
24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-fö rordning sä ger till exempel att fö retag sammanlagt inte få r ta emot mer ä n
200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 å r i fö rsumbart stö d. Om ditt fö retag
ingå r i en koncern berä knas det fö rsumbara stö d som lä mnats till hela koncernen i
Sverige.
Nä r du ansö ker om affä rsutvecklingschecken behö ver du dä rfö r fylla i uppgifter om
eventuellt tidigare fö rsumbart stö d som har beviljats. Fö r en vä gledning kring vilka
statliga stö d i ö vrigt som ä r fö rsumbara stö d, se en sä rskild fö rteckning under Ansö ka
och rapportera/Ansö k om stö d på tillvaxtverket.se
Fö retag inom vä gtransporter få r ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3
å r. Fö retag inom fiske- och vattenbruk samt primä r produktion av jordbruksprodukter
få r inte ta emot fö rsumbart stö d enligt dessa bestä mmelser ö verhuvudtaget.

Utskrifter
Frå ga: Kan jag skriva ut en ansö kan som ä r skickad?
Svar: I vyn Mina ansö kningar kan du klicka på Visa som PDF. Ett sammanstä llt
dokument av din ansö kan kommer att visas. Observera att eventuella bilagor listas och
alla filtyper utom Excel ä r inkluderade i dokumentet.

Skicka och signera ansökningar

Frå ga: Jag har loggat in med anvä ndarkonto. Kan jag signera med e-legitimation?
Svar: Nej, du må ste logga in med e-legitimation och skapa en ansö kan fö r att kunna
signera med e-legitimation.

Frå ga: Jag kan inte signera ansö kan med min e-legitimation?
Svar: Kontrollera att du sitter vid den dator du laddat ned e-legitimationen till.
Kontrollera om giltighetstiden har gå tt ut och i så fall kontakta din utfä rdare fö r att
fö rnya legitimationen. Om e-legitimationen ä r installerad och giltig men du ä ndå inte
kan logga in eller signera kan du fö rst testa att den fungerar som den ska. Bö rja med att
testa e-legitimationen, vilket du gö r hos utfä rdaren av e-legitimationen.

Skicka in missiv

Om du har loggat in med anvä ndarkonto och skickat in ansö kan med anvä ndarkonto (ej
med Bank-ID/e-legitimation) må ste du skicka in ett underskrivet missiv elektroniskt till
regionen. Kontakta regionen så att du skickar till rä tt person/e-postadress.
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