Kriterier
För att kunna ansöka om stöd ska det svenska företaget, dess verksamhet, projektet och
affärssamarbetet uppfylla kriterierna nedan. Läs även igenom de Allmänna villkor som gäller
för Swedpartnership.

Ansökande svenskt företag
Det svenska företaget ska vara ett aktiebolag och ha:




mellan 5 och 249 anställda,
en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller,
en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Det svenska företaget ska bedriva varaktig verksamhet i Sverige samt för övrigt uppfylla
EU kommissionens definition av små och medelstora företag.

Samarbetsföretaget i landet där projektet ska genomföras


Det svenska företaget ska ha en samarbetspartner i landet där investeringen ska
genomföras. Samarbetspartnern ska vara ett privat inregistrerat företag.
Samarbetsföretaget kan vara ett helägt dotterbolag eller ett joint venture företag i
vilket det svenska företaget är majoritets- eller minoritetsägare. Samarbete kan även ske
mellan två fristående företag utan ägarsamband, till exempel ett svenskt företags
samarbete med en lokal leverantör, distributör eller ett företag med vilket det svenska
företaget har ett långsiktigt tekniskt samarbete. Ett skriftligt samarbetsavtal som
definierar och beskriver affärssamarbetet mellan parterna ska överlämnas i
samband med ansökan.

Projektet och affärssamarbetet


Projektet ska stå på en sund affärsmässig grund och kan avse såväl varor som tjänster.
Stöd kan ges till de flesta branscher, dock inte till verksamhet inriktad mot tillverkning av
vapen, tobak, alkohol, spel, kasinon eller likvärdiga företag samt vissa exkluderade
områden och aktiviteter, se ”Allmänna villkor” ovan.



Projektet ska vara baserat på en affärsplan med uppsatta mål och en strategi för själva
genomförandet. Projektets längd får inte överstiga 18 månader från och med att
finansiering har beviljats.



Stöd ges för kompetensöverföring samt investeringar i maskiner och utrustning. Stöd
ges inte för investeringar i fast egendom, byggnader eller rörelsekostnader som hänför

sig till den normala driften av det lokala samarbetsföretaget. Stöd ges heller inte för
förstudier, marknadsundersökningar eller projekt inriktade mot exportförsäljning.


Projektet ska svara mot Swedfunds policy för miljö och sociala frågor.

