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IP-CHECKEN 
– utveckla en strategi för hur ni skall arbeta med företagets 
immateriella värden 
 
IUC / Stål & Verkstad har Vinnovas uppdrag att distribuera s.k. IP-checkar (IP = Intellectual 
Properties). Checken är kontanta medel på max 100 000 SEK. Syftet med checken är att ta fram en 
strategi för hantering av ett företags immateriella tillgångar eller att utveckla befintlig strategi. Detta 
sker tillsammans med extern Konsult/Expert som anlitas med hjälp av bidraget. En kostnadsfri 
Rådgivare på IUC / Stål & Verkstad följer hela projektet och beslutar i samråd med Företaget om 
användning av stödet. 
 
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR KAN VARA 
Namn på företaget, produkt eller tjänst - Logotyp för företaget, produkt eller tjänst - Design och 
utseende - Text, foto, musik och film -  Datorprogram, dataspel och appar - Interna arbetsmanualer 
och metoder - Affärsidéer eller -modeller - Kompetens och spetskunskap - Kundregister - 
Tillverkningsprocesser - Databaser - Egenutvecklad teknik - Forskningsresultat - Resultat av 
utvecklingsarbete. 
 
FORMALIA 

 företaget har minst 3 anställda (med anställda jämställs medlemmar i ekonomiska 
föreningar, gemensamma operativa ägare, externa personer som långsiktigt uppbär 
ersättning från företaget) 

 ska finnas minst 1 årsbokslut, med minst 1,5 MSEK i nettoomsättning 
 prioriterat är ”vanliga” företag som normalt inte har någon tidigare samverkan med 

Vinnova/PRV, för företag som tidigare haft samverkan/kontakter med Vinnova/PRV gäller: 
o får inte tidigare medverkat i projekt och/eller mottagit stöd > 50 000 SEK senaste 

5 åren (2011-2015) från Vinnova/PRV 
o som tidigare fått I-check eller IP-stöd kan inte få igen 
o som tidigare fått avslag på ansökan hos Vinnova/PRV kan däremot motta IP-

check 
 medlen skall finansiera externa konsulter med expertkompetenser inom området som kan 

utföra utredningar och ge affärsstrategisk rådgivning om hantering av IP-tillgångar. 
 SMF i koncerner samt utlandsägande godkänns, men koncernen måste uppfylla SMF 

kraven. SMF i koncerner samt utlandsägande godkänns, men koncernen måste uppfylla 
SMF kraven (max. 250 anställda och max 50 milj. € i omsättning). 

 företaget och koncernen tillsammans får inte under innevarande år och de två senaste 
beskattningsåren ha mottagit mer än 200 000 € i nationellt offentligt stöd/EU-stöd (endast 
s.k. försumbara stöd) 

 
DETTA GÄLLER OCKSÅ 

 Företaget ska ha tillväxtpotential och en vilja och förmåga att växa 
 En kostnadsfri Rådgivare från IUC följer hela projektet och beslutar i samråd med företaget 

om användning av stödet 
 

Kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner om du uppfyller ovanstående förutsättningar och är 
intresserad av att utveckla företagets IP-strategi med hjälp av en IP-check. 
 
 
För mer information kontakta 
 
Mattias Säfström   Kjell-Arne Edvinsson 
Tel: 072 227 44 82   Tel: 070 974 09 11 
E-post: mattias.safstrom@iucwermland.se  E-post: kjellarne.edvinsson@live.se  
 


