Stöd för ifyllnad av ansökan
av automationscheck
https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml

Grundläggande information om vilka företag som kan söka en
automationscheck och för vad finns på:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar.html

Ansökan av automationscheck görs på:
https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml

Välj ”Gå vidare till inloggning”

Välj hur ni vill logga in – E-legitimation eller
användarkonto

Välj Mina ansökningar

Välj: ”skapa en ny ansökan”
Välj stödtyp: Stöd för investeringar och företagsutveckling
Välj: Robotlyftet: Automationscheckar

Robotlyftet: Automationscheckar

Namnge ansökan

Fyll i grunduppgifterna

Projektnamn:
Automationscheck för [företagets namn]
Projektbeskrivning:
Kortfattad projektplan innehållande:
•Teknisk beskrivning av automationschecken
o Vad ska checken användas till?
o Vem ska utföra det?
o Hur ska det göras?
•Förväntat resultat inom exempelvis produktionsutveckling, volymexpansion,
marknad/försäljning eller kompetensutveckling.
•Beskrivning av intern projektorganisation och ett estimat kring tid och
resurser ni kommer att lägga på projektet
•Beskrivning av vald extern leverantör inklusive en kort motivering till valet.
•Tidsplan för arbetet

Ägandefördelning:
Här anger ni antingen:
A: Ja, vi är ett SMF-företag enligt EUs definition.
B: Vi är osäkra om vi uppfyller kraven. –Specificera också varför ni är osäkra,
exempelvis ägandeförhållande eller partnerskap.

Företagets bakgrund:
Kort beskrivning av vilket verksamhetsområde ni arbetar inom, inklusive SNI-kod.
Ni hittar enkelt er SNI-kod på www.verksamt.se/minasidor under fliken ”företag”

Företagets verksamhet och affärsidé:
Beskriv kortfattat vad ni har för verksamhet och affärsidé. Fokusera på er
affärsmodell och dess koppling till produktionssystemet. Ange viktiga och/eller
kritiska faktorer för er verksamhet, exempelvis kvalitetsnivå, kostnads- eller
volymsaspekter.
Konkurrenssituation/konkurrenter:
På vilket sätt förväntar ni er att automationschecken på sikt kommer att öka er
konkurrensförmåga? Svara kortfattat och koppla svaret till er verksamhet och
affärsidé.
Beskriv företagets produktsortiment eller tjänsteutbud:
På vilket sätt tror ni att ert produktsortiment kommer att förändras med tänkt
automationslösning?
Beskriv företagets marknad, kunder och större leverantörer:
Beskriv också hur ni förväntar er att automationslösningen kommer att påverka
marknaden, kunder och leverantörer.
Vilka effekter förväntas projektet leda till?
Beskriv kortfattat de förväntade interna effekterna av projektet, exempelvis
ergonomi, kompetensutveckling, kompetensförsörjning (inklusive
mångfaldsaspekter) och hållbarhet.
Beskriv kort hur lever ni upp till de tre hållbarhetsaspekterna:
Ekonomisk, Social, Miljö

För mer information kring detta se:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/uppdrag/hallbar-tillvaxt.html

Kostnadsbudget uppdelat på aktiviteter:
Kostnadsslag: Köp av tjänst (externa kostnader)
Är det så att ni har flera olika offerter och underleverantörer vill vi att ni
redovisar dessa separat. Offerter ska bifogas.
Aktiviteter: beskriv vad offerten avser
Kostnad: ange offertens totala kostnad
Finansieringsbudget:
Finansiering: Robotlyftet
Finansieringstyp: Övrigt
Beskrivning: beskriv vad offerten avser
Kreditlöfte: Nej
Belopp: Här specificerar ni den summan som ni söker bidrag för, enligt
exempel.
Egen finansiell insats: finansiering ska vara med egna kontanta medel
(egen arbetstid får inte räknas som kostnad här). Här fyller ni i summan
som ni finansiera själva.
Sökt belopp: här fyller ni i det totala beloppet ni söker
automationscheck för.

Bilagor
• Bifogad rapport från kostnadsfri förutsättningsstudie erbjuden
via Tillväxtverket eller motsvarande underlag som visar på att
förutsättningarna för automation är tydliga.
• Om annan förutsättningsstudie bifogas än den Tillväxtverket
erbjuder ska även ifylld ’
MALL_Förutsättningsstudierapport_Robotlyftet’ bifogas
• Bifogad offert(er) från integratör, systemleverantör eller
konsult som visar hur pengarna kommer att användas för
automation och robotisering
• Intyg på att företaget uppfyller EUs SMF-definition
• De minimi-intyg, för sökande som söker stöd enligt §13
2016:210

