Affärsutvecklingscheckar för
utveckling av varor och tjänster
Har du en idé som kan stärka
ditt företags konkurrenskraft?
Utveckla produktportföljen?
Och bidra till att nå nya kunder?

Från idé till förverkligande
Med hjälp av våra regionala samarbetspartners
kan små företag ansöka om Tillväxtverkets
affärsutvecklingscheck för att utveckla varor och
tjänster. Checkarna gör det möjligt att med hjälp
av extern kompetens snabbare förverkliga idéer
och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser.
Utvärderingar av företag som tidigare mottagit
stödet visar på snabb produktutveckling, stärkt
produktportfölj och förbättrad marknadsposition.

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

Om programmet

Programmet Affärsutvecklingscheckar är en del av
Tillväxtverkets insatser inom affärsutveckling för små
och medelstora företag. Programmet är en förlängning
av Produktutvecklingsprogrammet som Tillväxtverket
drivit sedan 2005. Satsningen omfattar totalt 105
miljoner kronor och pågår från mars 2013 tills alla
medel är beslutade.

försumbart stöd

Tillväxtverket beviljar stöd till affärsutvecklingscheckar
som ett s.k. försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om stöd av mindre betydelse (EUT L 379, 28.12.2006, s. 5-10). Notera att
specifika begränsningar för stöd av mindre betydelse
gäller för företag som är verksamma i vissa sektorer
(fiske- och vattenbruk, vägtransporter och primär produktion av jordbruksprodukter). För mer information
om begränsningar i dessa regler kontakta Peter Blomqvist, 08-681 91 00.

Extern kompetens
Stödet gör det möjligt för företag att köpa externa tjänster
för att utveckla varor eller tjänster, eller en kombination av
dessa, till exempel genom:
• konsultinsatser
• projektanställningar
Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i
företaget. Stödet kan inte användas för normalt löpande
affärsutveckling, egen tid, löner till personal anställd hos
företaget, investeringar, patent eller produktion av produkt.

Villkor för ansökan
Det spelar ingen roll i vilken bransch eller var i landet du
är verksam. Däremot ska företaget ha mellan 2 och 49
anställda samt minst 1 miljon kronor i omsättning.
Det är möjligt att söka ett belopp från 50 000 till 500 000
kronor. Ersättning ges för halva utvecklingskostnaden,
resterande del står företaget självt för.

Här får du hjälp
Tillväxtverket samarbetar med regionala partnerskap
runt om i landet för att fördela medlen. Dessa aktörer
hjälper dig med ansökan, svarar på frågor och förser
dig med de blanketter som behövs. Det är också deras
uppgift att prioritera bland ansökningarna och lämna
rekommendation för beslut om utbetalning. Tillväxtverket
fattar därefter det slutgiltiga beslutet.
Ansökningsomgången är öppen från och med 1 mars 2013.
Bedömningar av inkomna ansökningar och beslut kommer
att ske löpande. Vänta därför inte med att skicka in din
ansökan!
På www.tillvaxtverket.se/checkar
hittar du mer information om Affärs
utvecklingscheckarna och hur du går
tillväga för att söka.
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