
Almi Väst (10) 
(1) 8. Hur mycket medel kan man söka i bidrag hos Almi? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Förstudiemedel om 50 000 kr som normalt ges för innovationer som behöver utföra en 

nyhetsgranskning och FTO-studie. (#91 | Kent Rundgren) 
· Om du är privatperson kan du söka upp till 25.000 kr för att göra någon forma av förstudie, 

t.ex ta fram en prototyp, MVP, nyhetsgranskning (#116 | Helene Öhrvall) 
· eller något annat som är väsentligt att göra för att få ett bra beslutsunderlag (#117 | Helene 

Öhrvall) 

10. Måste man skriva en affärsplan? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Ja, en kort affärsplan, mall från Almi krävs för att få Förstudiemedel om 50 000 kr. (#92 | 

Kent Rundgren) 
· För att söka förstudiemedel så krävs det att man skickar in en s.k Innovationsplan. Du går in 

på Almis hemsida, e-tjänster https://etjanster.almi.se/ och loggar in med bank-ID. Vill man 
söka lån så skickar man in en låneansökan via Almis e-tjösnt tillsammans med affärsplan 
och budgets (#118 | Helene Öhrvall) 

(1) 11. Kan man välja en innovationsrådgivare som kan vårt område? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Nej, men Almi väljer en som kan ert område. (#93 | Kent Rundgren) 

(1) 13. Vad händer om ni inte tycker att vår innovation är en innovation? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Då får ni återkomma och utveckla erbjudandet så att Almi kan förstå nyttan med 

innovationen. (#94 | Kent Rundgren) 
· Det är viktigt att man i Innovationsplanen beskriver vad det är man anser är det 

unika/innovativa och på vilket sätt det skiljer sig från konkurrerande lösningar/substitut. 
(#119 | Helene Öhrvall) 

· Kravet på att det ska vara en innovation gäller enbart för Almis förstudiemedel (bidrag). Är 
det en bra affärsidé så finns det möjligheter att söka lån (#120 | Helene Öhrvall) 

14. Kan man förhandla om lånevillkoren? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Nej (#95 | Kent Rundgren) 
· Räntan baseras på risk i projekt/bolaget. Vissa lån kan vara amorteringsfria i början, hur 

länge kan diskuteras och baseras vanligtvis på bolagets likviditetsbudget. (#128 | Helene 
Öhrvall) 

(2) 15. Är det svårt att få Affärsutvecklingscheckar? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Både ja och nej, har man en bra innovation för en global marknad och uppfyller kraven så 

brukar det lösa sig. (#96 | Kent Rundgren) 
· Uppfyller man grundkraven på anställda anställda och omsättning och det är ett bra projekt 

så är det ganska lätt att få. Det är bra att kolla på Tillväxtverkets hemsida vad checken kan 
användas till för att få en vägledning då både internationaliserings- och digitaliserings-
checken är avsedda till att nyttjas för det inledande arbetet/analyser. (#121 | Helene 
Öhrvall) 



 

(1) 16. Finns det några geografiska regler för Digitaliseringchecken? Tex storstad/utanför 
storstad? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Lättare att få bidrag om bolagets säte ligger på landet. (#97 | Kent Rundgren) 
· Nej, projektet är avgörande. Sökande bolag ska dock verka på en marknad som är större än 

den lokala. (#122 | Helene Öhrvall) 

18. Är det svårt att får Innovationscheckar? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· En bra innovation brukar ha lätt att attrahera offentliga bidrag. (#98 | Kent Rundgren) 
· Innovationscheckar finns inte att söka f n. För att få så krävs det att sökande bedöms som 

ett innovativt bolag och att man har behov av att köpa in extern specialistkompetens för 
projektet. (#123 | Helene Öhrvall) 

(1) 19. Vad är en IP-strategi? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· En plan för inom vilka applikationer/marknader där innovationen har störst potential. (#99 

| Kent Rundgren) 
· Det som Vinnova menar med en IP-strategi är en plan för hur man ska jobba med sina 

immateriella tillgångar så att det stärker bolagets affär framöver. Arbetet med att ta fram 
en IP-strategi består i 3 delar; först en genomgång av vilka immateriella tillgångar bolaget 
har (varumärke, patent, avtal, domännamn, knowhow, företagshemligheter m m), därefter 
en "konkurrentanalys" och till slut strategin som ska utgöra en plan för hur man ska jobba 
med sina immateriella tillgångar framöver. Straregin kan t ex innehålla en process för hur 
man ska besluta om när och varför man ska ta patent, hur man säkerställer att något är en 
företagshemlighet. (#124 | Helene Öhrvall) 

(2) 20. Gäller Digitaliseringschecken bara att köpa in /utveckla digitala verktyg? Eller kan 
man köpa in utbildning i samband med investeringen? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Främst för att köpa tjänster för att utveckla företagets digitalisering. (#100 | Kent 

Rundgren) 
· Checken kan inte nyttjas för att köpa in digitala verktyg eller utbildning. Checken kan t ex 

nyttjas för att ta fram en digital strategi, ta fram nya processer/tjänster genom att nyttja 
befintlig data. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida, 
https://tillvaxtverket.se/checkardigitalisering  . Ring gärna Västra Götalandsregionen eller 
Almi och fråga innan du skickar in intresseanmälan. (#125 | Helene Öhrvall) 

 


