
 

 

Olika stöd och bidrag för företag 
Stockholmsregionen maj 2022  
 

Projektet Omställning Sthlm 2021–2023  
 
Almi driver projektet Omställning Sthlm tillsammans med Energikontoret Storsthlm. 
Projektet syftar till att stötta små och medelstora företag i Stockholmsregionen som vill 
öka sin konkurrenskraft och tillväxt genom hållbar omställning. Företagen stöttas 
genom enskild rådgivning som är kostnadsfri. Fokus ligger på grön omställning, 
digitalisering samt internationalisering.  
 
Grön omställning: Energikontoret Storsthlm stöttar företag som vill komma igång 
eller komma vidare med sitt hållbarhetsarbete gällande miljöfrågor, och då med ett 
särskilt fokus på energi och klimat. Små och medelstora företag erbjuds:   

• enskilt startsamtal och behovsanalys  
• stöttning och ett bollplank för att påbörja hållbarhetsarbetet  
• hjälp med att söka bidrag   
• En ingång till den kommunala energi-och klimatrådgivaren som kan 
erbjuda företaget en översiktlig energistatus och tips på energiåtgärder   

Kontaktperson Mia Simm, 073 917 9422, mia.simm@storsthlm.se  
  

Digitalisering: Almi stöttar företag som står inför beslut om att genomföra en 
satsning inom exempelvis e-handel, digital marknadsföring och strategi. Kontaktperson 
Nancy Sahyouni, 072 207 8861, nancy.sahyouni@almi.se 
  
Internationalisering:  Almis stöttar små och medelstora företag i att förbereda sig 
inför export och göra ett preliminärt val av marknad samt att bidra till ökade 
förutsättningar att klara av och bli mer framgångsrik i exportsatsningar som nyligen 
påbörjats. Kontaktperson David Carlsson, 072 200 1388  david.carlsson@almi.se  
 
Webbinarier 2022. Mer info på Omställning Sthlm | Storsthlm  
  

Affärsutvecklingscheckar för Stockholmsregionen  
Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill 
utveckla sin verksamhet med hjälp av grön omställning, internationalisering eller 
digitalisering. Man kan få 50% i stöd för köp av tjänst/konsult för 100 000-500 000 kr. 
För att beviljas stöd ska företaget ha 1-49 anställda, ha en omsättning på 1-100 miljoner 
kr samt en god ekonomi. Ansökning kan göras under hela 2022 gällande grön 
omställning. För digitalisering och internationalisering är nästa ansökningsomgång 
troligen i augusti. Läs mer om Affärsutvecklingscheckar och vid frågor kontakta 
checkar.stockholm@almi.se  
 

Energismarta företag – webbutbildning på nätet  
Energimyndigheten har tagit fram kostnadsfria utbildningar som vänder sig till följande 
branscher; hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, trä- och 
möbelföretag, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare, fordonsverkstäder 
samt gjuterier.   
Kurserna är interaktiva med förslag på hur man kommer i gång med energieffektivi-
sering och konkreta tips på hur man kan minska energianvändningen i företaget. Här 
hittar du utbildningarna: Verktyg i arbetet (energimyndigheten.se) 
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Installation av laddstolpar för elbilar  
Funderar du på att bygga laddstationer för företagets fordon eller för allmänheten – då 
finns det stöd att söka.   

1. Bidraget Ladda bilen riktar sig till företag och organisationer som vill installera 
laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda. 
Ansökan kan skickas in i förväg eller inom sex månader efter installationen. 
Ansökan är öppen så länge det finns medel kvar. Läs mer Ladda bilen  

2. Via Naturvårdsverkets Klimatklivet kan företag och organisationer söka bidrag 
för laddstolpar för tunga fordon samt för publika laddstolpar. Nästa 
ansökningsomgång i höst. Läs mer om Klimatklivet  

 

Klimatklivet stöder klimatåtgärder  
Via Naturvårdsverkets Klimatklivet kan företag och organisationer söka bidrag för 
klimatåtgärder. De åtgärder som ger mest klimatnytta får bidrag; oftast runt 50% av 
investeringskostnaden. Om man använder fossil olja vid t ex uppvärmning är det ett bra 
tillfälle att byta ut den nu. Nästa ansökningsomgång är 8 september 2022. 
  
Mer information om Klimatklivet hos Naturvårdsverket och hos Länsstyrelsen 
Stockholm . Vid frågor kontakta gärna Rabail Junaid, Länsstyrelsen Stockholm tele 
010-223 1521, rabail.junaid@lansstyrelsen.se eller Mia Simm, Energikontoret 
Storsthlm, 073-917 9422, mia.simm@storsthlm.se  
  

Naturskyddsföreningen stöder energieffektivisering  
Företag och organisationer kan få 30% i bidrag för energieffektiviseringsåtgärder från 
Energifonden. Åtgärderna får inte vara påbörjade eller har ålagts att utföras enligt lag. 
Enligt nya bestämmelser ska den som söker köpa el som är Bra Miljöval-märkt.   
Läs mer om Energifonden . Vid frågor kontakta Pauline Antolak, tele 070-783 28 26, 
pauline.antolak@naturskyddsforeningen.se  
  

Industriklivet – Energimyndigheten 
Inom Industriklivet kan bidrag ges till förstudier, forsknings-, pilot- och 
demonstrationsprojekt och investeringar inom följande tre områden: 
Område 1 – processindustrins utsläpp av växthusgaser 
Område 2 – negativa utsläpp 
Område 3 – strategiskt viktiga insatser inom industrin 
Läs mer: Industriklivet (energimyndigheten.se) 
 

Klimatpremien – Energimyndigheten 
Behandlas löpande. Stöd vid köp av miljölastbilar (ej lätta lastbilar) och 
miljöarbetsmaskiner. Klimatpremie (energimyndigheten.se) 
 
 
 
Kontakta gärna vid frågor  
Energikontoret Storsthlm Mia Simm, 073 917 9422, mia.simm@storsthlm.se  
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