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Så här fyller du i ansökan
minansokan.se
Affärsutvecklingscheckar 2018 version 1.0



Innan du börjar…

Gå in på tillvaxtverket.se/checkar för att se om ditt företag och ditt projekt 
passar för en affärsutvecklingscheck

Stäm av med din regionala kontaktperson



minansokan.se



Logga in genom att använda e-legitimation eller skapa ett 
användarkonto

Om du väljer att logga in med e-
legitimation kommer du att kunna signera 
din ansökan elektroniskt när den skickas in. 
Om du väljer att spara din ansökan och 
fortsätta att arbeta med den senare, måste 
du logga in med samma e-legitimation som 
tidigare. Om du är behörig firmatecknare är 
detta ett smidigt val, då ansökan inte 
behöver kompletteras med ett 
undertecknat missiv. 

Om du väljer att logga in med ett 
användarkonto, kommer du inte att kunna 
signera ansökan elektroniskt. Ansökan 
skickas in utan signatur. Du måste sedan 
skicka in ett missiv, undertecknat av behörig 
firmatecknare (se bild 15). 
Missivet kan skrivas ut från Min ansökan då 
ansökan skickats in. Om du väljer att spara 
din ansökan och fortsätta att arbeta med 
den senare, måste du logga in med samma 
konto som tidigare. 



Välj Skapa en ny ansökan



Välj ”Stöd till investeringar och företagsutveckling”> 
Affärsutvecklingscheck> din region
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Fliken Uppgifter om stödsökande

Skriv 16 före 
organisationsnumret



Projektets startdatum kan tidigast vara 
datumet då du skickar in ansökan

Fliken Allmänna uppgifter

Ange vilka som är ägare och hur stor del de 
äger i procent 

Ja = instämmer i påståendet



Fliken Allmänna uppgifter fortsättning



Fliken Ekonomi fortsättning

Tryck på plusknappen 
för att spara raden

Det ni söker i 
affärsutvecklingscheck 
max 250 000 kr



Exempel

Resekostnader, endast 
för internationalisering

Kostnadsbudgeten 
kan vara på max 
500 000 kr



Fliken Uppföljning

Hur många fler/färre 
förväntas ni bli på 
företaget ett år efter 
projektet



Fliken Bilagor Du ska bifoga följande bilagor
 Intresseanmälan
 Projektplan
 Senaste årsbokslut
 Intyg om behörig firmatecknare



Kontrollera, signera (behörig firmatecknare) och skicka

OBS! Om du loggat in med användarkonto måste du skriva ut ett missiv som behörig 
firmatecknare ska skriva under. 
Då du skickat ansökan kommer statusen ändras till Skickad och du ska då öppna 
länken Signera manuellt. 
Länken är ett dokument som ska skrivas ut, signeras av behörig(a) och skickas till din 
kontaktperson på regionen (mottagande organisation).
Detta gäller även om någon annan än behörig firmatecknare signerat med e-
legitimation



När du skickat in ansökan ändrar den status till 
skickad och du kan inte längre redigera den



Frågor

Tekniska frågor om min ansökan
Se support/kontakt på minansokan.se
Där finns fler frågor och svar.
Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt 
med supporten, det är snabbaste vägen

Frågor om innehållet i ansökan 
Vänd dig till din kontaktperson på 
regionen/länsstyrelsen.

Fråga: Kan jag spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle?
Svar: Ja, en påbörjad eller sparad ansökan sparas automatiskt var femte minut men om du inte gör några ändringar 
kommer du att loggas ut efter 15 minuter. 

Fråga: Jag vill skriva ut ansökan innan jag skickar in den, hur gör jag?
Svar: När du arbetar med en ansökan finns en knapp som heter Visa ansökan som PDF.

Fråga: Kan jag skriva ut en ansökan som är skickad?
Svar: I vyn Mina ansökningar kan du klicka på Visa som PDF. Ett sammanställt dokument av din ansökan kommer att visas. 
Observera att eventuella bilagor listas och alla filtyper utom Excel är inkluderade i dokumentet.

Fråga: Jag har loggat in med användarkonto. Kan jag signera med e-legitimation?
Svar: Nej, du måste logga in med e-legitimation och skapa en ansökan för att kunna signera med e-legitimation.

Fråga: Jag kan inte signera ansökan med min e-legitimation?
Svar: Det kan vara så att även om det fungerar att logga in kan den del av e-legitimation som aktiveras när ansökan ska 
signeras vara felaktig. 
Börja med att testa e-legitimationen, vilket du gör hos utfärdaren av e-legitimationen.


