Automationscheck
- stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag.
Det finns stöd att söka, i form av automationscheckar, för att kunna göra rätt
satsningar inom automation och robotisering.
Nu finns det möjlighet att söka delfinansiering för en förstudie kring automation igen, via en Automationscheck!
Automationschecken är finansierad av Tillväxtverket och söks via deras hemsida.
Detta gäller företag som är SMF (enligt EU:s definition) och alltså bland annat har max 249 anställda. Företag som
har max 49 anställda kan få upp till 75 % och de med 50-249 anställda kan få upp till 50%. Maximalt stödbelopp är
150 000 kr.
För att kunna söka en Automationscheck kommer vi att göra en förutsättningsstudie tillsammans med er, där
vi går igenom era behov kring automation med mera. Denna ska bifogas i ansökan till TVV, liksom en offert från
den integratör som ni planerar att ge förstudieuppdraget till. (För er som redan har gjort en förutsättningsstudie så
gäller dem såklart fortfarande.)
Företaget behöver slutredovisa sina kostnader senast 15 november 2022 i år och stödet betalas ut senast 31
december 2022.

En automationscheck ger ditt företag:
•
•

Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en så kallad Förutsättningsstudie
- med fokus på automation och robotisering.
Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot
högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan och information om hur checken kan
användas

Automationschecken ska ge ert företag möjlighet att ta in extern kompetens, som kan användas till att:
•
•
•
•
•

Förbereda en investering i automation
Förbättra beställarkompetensen av framtidssäkrade automationslösningar
Minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik
Öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling
Vidareutbilda personal för omställning till automation

Automationscheckarna får inte användas till direkta investeringar i robotar, utan ska minska den tekniska och/eller
ekonomiska risken för att underlätta inför kommande investeringar.

Läs mer om Automationscheck på vår hemsida: Automationscheck - Campus Ljungby
Och hos Tillväxtverket: Automationscheckar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
Kontakt: Malin Erikson, malin@campusljungby.se

