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F Ö R E TA G S F R Ä M J A N D E T J Ä N S T E R
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA
F Ö R E TA G I D A L A R N A
INDIREKT FRÄMJANDE

DIREKT FRÄMJANDE
Utbildning, information
och vägledning

Rådgivning

Utbildning och seminarier

Exportrådgivning

Samtliga branscher

Samtliga branscher

Samtliga branscher

•
•
•
•

• Dalarna Science Park		
(Enterprise Europe Network)
• Business Sweden

• Tillväxtverket 				 • Dalarna Science Park
(affärsutvecklingscheckar i 			
• Business Sweden
samarbete med Länsstyrelsen 		
Dalarna, Region Dalarna 			
Partnersökande och
m.fl.)
kontaktskapande verksamhet
• AB Svensk Exportkredit
• Arbetsförmedlingen
• Exportkreditnämnden
Samtliga branscher
• Almi GävleDala
• Dalarna Science Park
• Länsstyrelsen i Dalarna
• Mellansv. Handelskammaren
• Vinnova

Almi GävleDala		
Mellansv. Handelskammaren
Business Sweden
Dalarna Science Park

Specifika branscher

•
•
•
•

Visit Dalarna (besöksnäring)
Enterprise Europe Network
RISE (teknikföretag)
ByggDialog Dalarna (bygg- 		
och fastighetsföretag)

Information och vägledning
Samtliga branscher

•
•
•
•
•
•

Almi GävleDala
Dalarna Science Park
Mellansv. Handelskammaren
Business Sweden
Coompanion
Kommunens näringslivskontor

Specifika branscher

• Byggdialog Dalarna 		
(byggföretag)

Tillväxtrådgivning
inkl. internationalisering
Samtliga branscher

•
•
•
•
•

Almi GävleDala
Dalarna Science Park
Mellansv. Handelskammaren
RISE
Enterprise Europe Network

Finansiering och garantier

Marknadsföring

Delegationsresor

Specifika branscher

Samtliga branscher

Samtliga branscher

• Invest in Dalarna Agency
Specifika branscher

• Region Dalarna (besöksnäring)

Specifika branscher

•
• Tillväxtverket (miljöteknik; 			
startupföretag med IT-profil,
•
etc.)
• Coompanion 				
•
(kooperativa företag)
• IUC (trä- och 				
verkstadsindustri)
• Vinnova (life scienceföretag,		
elektronikutvecklare, 			
samhällsbyggnadsföretag, 			
etc.)
• Jordbruksverket (jordbruk)

ByggDialog Dalarna 		
(bygg- och förvaltning)
Invest In Dalarna Agency 		
(smart specialisering)
Enterprise Europe Network

Kartläggningen av företagsfrämjande tjänster är baserad på en rapport av Sweco 2017,
uppdaterad och ändrad av F7 november 2018.
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T I L LV Ä X T R Å D G I V N I N G
Riktas till
ALMI BEHOVSANALYS &
UTVECKLINGSDIALOG

T I L LV Ä X T R Å D G I V N I N G

ALMI STARTA SMART

Företag som vill utvecklas.

För dig som redan från start vill bygga ett företag som är lönsamt,
växande och långsiktigt hållbart.

Krav

Erbjudande

Hur länge / Övrigt

Kontakt för mer
information

Att företagaren vill utveckla företaget.

Undersöka och analysera företagets styrkor och
utvecklingsområden som en grund till vidare utvecklingsområden.

Ett tillfälle om 2-3 timmar.

Almi
www.almi.se/dalarna

Att du startat ett företag som du vill utveckla och växa redan
från start.

Med Starta smart workshops sätter vi samman grupper av
företagare som är i liknande situation men inte har konkurrerande
idéer. I dessa möten ligger fokus på att deltagarna stöttar varandra
i att lösa utmaningar och lära av varandra.
Starta smart coaching vägledning av en erfaren Almi-rådgivare i
processen att skapa en hållbar affärsmodell.

Behovsanpassad tid.

Almi
www.almi.se/dalarna

Befintliga företag som vill utvecklas och växa.

Erbjudanden som anpassas efter företagens behov.
Växa smart nuläge och inspiration ger en tydlig prioritering av
de utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång.
Växa smart mål och vägval skapar du en tydlig målbild och
handlingsplan med prioritering av dina utvecklingsområden.
Växa smart coaching vägledning av en rådgivare i processen att
omsätta en plan till praktisk handling. Växa smart VD-grupp är ett
nätverk för företagsledare och individuella utvecklingsfrågor.

Behovsanpassad tid.

Almi
www.almi.se/dalarna

Från start - 1 år.

Almi Mentor
www.almi.se

ALMI VÄXA SMART

Etablerade företag som vill växa och utvecklas.

ALMI MENTOR

För dig som nyligen startat eller driver ett etablerat företag med
potential att växa.

Att företagaren vill utveckla företaget.

Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte
att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. Det är
hela tiden du som fattar besluten och mentorn fungerar som ditt
stöd i beslutsprocessen.

COOMPANION

För dig som vill driva företag tillsammans med andra.

Stödjer människor som vill förverkliga idéer tillsammans i schyssta
och demokratiskt ägda företag (kooperativ).

Rådgivning och information till ekonomiska föreningar.

Behovsanpassat antal träffar.

www.dalarna.coompanion.se

DALARNA SCIENCE PARK

Människor och företag med tillväxtambitioner.

Dalarna Science Park erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser till entreprenörer med nya affärsidéer och företag med
tillväxtpotential.

Erbjuder effektiva affärsutvecklingsprocesser inom bland annat
affärsutveckling, innovation och internationalisering.

Efter behov.

www.dalarnasciencepark.se

Talangfulla entreprenörer med spännande affärsidéer.

Bär du på en affärsidé som skapar nya kundvärden, eller som kan
bli en ny produkt, tjänst eller rentav ett nytt företag? Tillsammans
tittar du och Inkubatorn på potentialen för din affärsidé. Det
Inkubatorn bland annat undersöker är: Är det rätt timing? Går det
att tjäna pengar på din idé? Finns det ett behov?

Genom Inkubatorn finns möjligheten att få tillgång till en processledare som följer företaget och möter utmaningarna, teamet och
affärsutvecklingen med de behov som uppstår. Förutom processledarens kunskaper får du även möjlighet till processer inom teamutveckling, försäljning och hållbarhet m.m. Du får också möjlighet
att träffa andra entreprenörer och får tillgång till värdefullt
erfarenhetsutbyte.

Du kan komma med din idé när som helst under året och få den
utvärderad vid ett personligt möte. Avstämningar görs var 6:e
månad och insatserna skräddarsys utifrån varje enskilt fall.

www.dalarnasciencepark.se

Att man har företag och ett intresse av att låta någon ny
företagare driva det vidare.

Erbjuder personlig och opartisk rådgivning när det är dags att
sälja eller överlåta sitt företag. Almi Ägarskifte är specialiserade
på generationsskifte i familjeföretag och har även erfarenhet av att
hjälpa företagare som vill sälja till andra än i familjen. Har kurser,
utbildningar och nätverksträffar.

Behovsanpassad längd. Ofta kan det röra sig om långa processer,
så ta kontakt så snart du tänker tanken om att eventuellt överlåta
eller sälja ditt företag.

Almi Ägarskifte
www.almi.se

DALARNA SCIENCE PARK
INKUBATORN

ALMI
ÄGARSKIFTE

Små eller medelstora företag som vill sälja eller överlåta företag.
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T I L LV Ä X T C H E C K A R & Ö V R I G T

ÖVRIGT

T I L LV Ä X T C H E C K A R

Riktas till

Krav

Erbjudande

Hur länge / Övrigt

Kontakt för mer
information

Checkarna riktar sig till privatägda företag som har: 2-49 anställda,
omsättning på minst 3 mkr. Stöden täcker hälften av kostnaderna,
den resterande delen står företagen för (i kontanta medel).
Bidrag från 50-250 tkr.

Används till att ta in extern kompetens som kan hjälpa företag
att nå nya internationella marknader. T. ex. ta fram en strategi för
internationalisering, göra marknadsundersökningar, söka leverantörer, utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning.

Investeringen ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling
utöver den vanliga verksamheten.

Finns att söka via Tillväxtverket
www.tillvaxtverket.se

Små eller medelstora företag som ska göra en energieffektiv
investering.

Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Stöd till energieffektiva investeringar eller utveckling av energieffektivare produkter och tjänster. Stöd kan bland annat ges till
investering i byggnader, konsultkostnader för tjänsteutveckling
samt maskininvesteringar.

Företaget måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga
villkor. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten.

Finns att söka via
Länsstyrelsen Dalarna

GRÖNA
UTVECKLINGSCHECKAR

Små företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller
miljöanpassade tjänster.

Checkarna riktar sig till privatägda företag som har: 2-49 anställda,
Omsättning på minst 3 mkr. Ekonomi i ordning.
Befintlig produkt eller tjänst att ta vidare till nya marknader. Stödet
täcker hälften av kostnaderna 50 000–250 000 kr.

Innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade
tjänster kan söka stöd för affärsutveckling för hemmamarknaden.
Definitionen av miljöteknik är varor och tjänster som ger tydliga
miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar ur
ett livscykelperspektiv.

Företaget måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga
villkor. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten.

Finns att söka via
Länsstyrelsen Dalarna

KLIMATKLIVET

Företag, offentliga organisationer och föreningar som vill göra
satsningar på åtgärder som gör stor nytta för klimatet.

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. Det finns inga
maxbelopp och inte heller en fast andel som behöver medfinansieras med egna medel.

Stöd kan ges till investeringar i t. ex. elfordon, information, energieffektivisering, avfallshantering och utveckling av ny miljöteknik.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska
utsläppen som påverkar klimatet. De investerade medlen ska
ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att
minska växthusgasutsläppen.

LEADER

Företag, offentliga organisationer och föreningar som vill utveckla
landsbygden. Metoden bygger på samarbete, lokala initiativ och
lokala förutsättningar.

Investeringar och lokalt ledd utveckling för en tilltalande landsbygd
där samarbete lönar sig, verksamma i någon av följande kommuner: Borlänge (landsbygden utanför tätorten), Falun (landsbygden
utanför tätorten), Gagnef, Leksand, Malung-Sälen, Mora, Orsa,
Rättvik, Vansbro eller Älvdalen.

Stöd till investeringar, projekt, aktiviteter som utvecklar
landsbygden.

Pågår 2016-2020.

INTERNATIONALISERINGSSTÖD

Riktar sig till unga och innovativa företag i Dalarna som har
potential att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för en
internationell marknad.

Stöd upp till 15 000 kr som kan användas till internationella resor,
t. ex. för att skapa kundrelationer, besöka mässor, benchmarking
m.m. Stödet kan inte användas till interna möten såsom styrelsemöten, ledningsmöten eller personalaktiviteter.

Stödet är en del av Region Dalarnas projekt Regional
Främjarsamverkan i Dalarna som projektleds av Dalarna Science
Park och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond genom
Tillväxtverket.

ENERGIRÅDGIVARE

Energieffektivisera din verksamhet.

Energirådgivningens företagsinformation vänder sig till företag
med mindre än 250 anställda.

Erbjuder flera stöd bland annat för energikartläggning.

IUC

Små och medelstora företag inom industriell sektor.

Etablerade företag inom tillverkningsindustrin och
industrirelaterade tjänsteföretag.

IUC analyserar företagens utvecklingsbehov och hjälper till att
paketera dessa behov i utvecklingsprojekt. IUC har ett brett
kunnande om finansieringslösningar samt ett mycket väl uppbyggt
nätverk av kunskapsaktörer både regionalt och nationellt.

IUC är distributör av VINNOVAS innovation och IP Checkar.

www.iucdalarna.se

NÄRINGSLIVSKONTOREN

Näringslivskontoren bevakar och kommunicerar näringslivets
intressen och behov för att skapa förutsättningar för en positiv
utveckling.

Näringslivskontoren är en länk mellan näringsliv och kommun. Erbjuder kvalificerad och kostnadsfri service till blivande och befintliga företagare om nyföretagande, etablering, lokaler, investeringar,
nybyggnationer, mötesplatser, finansiering, projektrådgivning samt
kontakt med andra kommunala förvaltningar m.m.

Behovsanpassat.

För mer info kontakta din
kommuns näringslivsenhet

VERKSAMT.SE/
DALARNA

Här kan du som bor i Dalarna få en samlad bild över regionens
stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta
företag.

Samlad service och information från företags främjandeaktörer,
Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket m.fl. för att göra det
enklare för dig som driver eller vill starta företag.

AFFÄRSUTVECKLINGSCHECKAR
INTERNATIONALISERING
DIGITALISERING

Företag som har en produkt eller tjänst som ska lanseras på en
internationell marknad.

ENCOM 2020

www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Dalälvarnas Utvecklingsområde
www.duodalarna.se

Anna Torsgården
anna.torsgarden@dalarnasciencepark.se

www.energimyndigheten.se

www.verksamt.se/dalarna
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T I L LV Ä X T S T Ö D & L A N D S B Y G D S P R O G R A M M E T
Riktas till

Hur länge / Övrigt

Kontakt för mer
information

Bygdemedel kan i första hand sökas av föreningar och ideella
organisationer. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar, intresseföreningar och byalag söka bidrag.

Stödet kan bl. a. användas till investeringar eller reparationer av
byggnader, förbättringar av idrottsanläggningar, inköp av viss
utrustning. Flyttbara investeringar som t. ex. bil, skoter och traktor
kan man inte söka bygdemedel för. Ansökan görs till
Länsstyrelsen senast sista december varje år.

Små och medelstora företag.

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens genom en extern konsult. Konsulten ska vara extern och anlitas för
ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget
och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som
söker stödet. Högst 150 000 kr. Bidragsprocenten kan variera.

Stöd kan ges till investeringar i t. ex.: ökad försäljning/marknadsplan, utvidgad marknad/exportförsäljning, produktutveckling,
organisationsanpassning för tillväxt, styrelseutbildning eller
förstärkning.

När Länsstyrelsen Dalarna prövar en ansökan tas hänsyn till
konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten ska
bedrivas.

Finns att söka via Region Dalarna
från och med 1 januari 2019.

MIKROSTÖD

För mindre investeringar i företag som är yngre än 5 år.

Stödet kan sökas av: Nystartade företag som är högst 5 år gamla.
Max 5 anställda. Omsättning på max 1 miljon. Verksamheten ska
bedömas bli lönsam på sikt och sysselsättningen varaktig.
Max 50 % av de stödberättigade kostnaderna 30 000 - 60 000 kr.

Stödet kan ges till mindre investeringar i t. ex.:
maskiner
inventarier
marknadsföring
produktutveckling
design

Kan bara lämnas en gång per företag. När Länsstyrelsen Dalarna
prövar en ansökan tas hänsyn till konkurrensförhållandena på den
marknad där verksamheten ska bedrivas.

Finns att söka via Region Dalarna
från och med 1 januari 2019.

SAMVERKANSPROJEKT

För minst 3 fristående företag i samverkan i ett projekt som skapar
mervärde genom att samarbeta.

Minst 3 fristående företag i samverkan i ett projekt som genomförs
för att skapa mervärde som annars inte skulle uppstå. Projektet ska vara tidsbegränsat. Max 50 % av de stödberättigade
kostnaderna. Bidraget är maximerat till 1,8 mkr per företag under
en treårsperiod.

Stöd får lämnas för kostnader för t. ex.:
produktutveckling
marknadsföring
kompetensutveckling

När Länsstyrelsen Dalarna prövar en ansökan tas hänsyn till
konkurrensförhållandena på den marknad där verksamheten ska
bedrivas.

Finns att söka via Region Dalarna
från och med 1 januari 2019.

INVESTERINGSSTÖD

Investeringar hos små eller medelstora företag som bidrar till ökad
tillväxt i företaget, hållbar tillväxt och en balanserad utveckling för
företaget och den aktuella regionen.

Investeringen ska göra att verksamheten bidrar till flera arbetstillfällen, breddar näringslivsstrukturen på orten eller regionen och
bidrar till att andra företag också får mer att göra. Stödet varierar
beroende på i vilket stödområde företaget verkar, ägarförhållande,
storlek, samt typ av investering och hur finansieringen ser ut.

Du kan få stöd till både ”hårda” och ”mjuka” investeringar.
T. ex.: byggnader, maskiner, inventarier, patent, licenser, forskning
och utveckling, konsulttjänster och ett första deltagande per
produkt i mässor och utställningar.

Företaget måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga
villkor. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten.

Finns att söka via Region Dalarna
från och med 1 januari 2019.

VINNOVA

Vinnova erbjuder stöd till företag som vill utveckla en innovation.

Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus
som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt.

Finansiering för att utveckla sina framtida affärer genom innovationscheckar, inkubatorprogram, finanseringen genom EU, TINC
Spring 2017, för unga svenska kunskaps- och teknikintensiva
företag som vill validera sin teknik och affärsmodell på den
amerikanska marknaden i Silicon Valley.

www.vinnova.se

FÖRETAGSSTÖD INVESTERINGSSTÖD

Företagsstöd som lantbrukare och andra företag som verkar på
landsbygden kan söka. Även stöd för fiskare eller vattenbrukare.

Minimikrav är att de stödberättigade utgifterna är minst 100 000 kr
och 40 % kan ges i stöd.

Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk och
trädgård. Startstöd för unga lantbrukare. Investeringar för energieffektivisering, förnybar energi och energigrödor. Investeringar för
att minska jordbrukets utsläpp. Förädlingsstöd ”lokalt” och ”nya
jobb”. Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden.

Länsstyrelsen Dalarna

INVESTERINGAR I
KOMMERSIELL OCH
OFFENTLIG SERVICE

Stöd för att behålla och utveckla den lokala servicen i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och servicepunkter. Stöd kan
också fås till distributions- och logistiklösningar. Syftet med stödet
är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor,
verkar på och besöker landsbygden.

Utgifterna måste vara 50 000 kr eller mer för att du ska kunna få
stöd. Du kan få stöd för upp till 50 % av de utgifter som ger rätt till
stöd. I vissa särskilda fall är kravet på investering 30 000 kr och
stöd kan ges upp till 90 %.

Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad
fast inredning och utrustning, tjänst för om-, ny- och tillbyggnad
samt större reparationer.

KONSULTCHECK

T I L LV Ä X T S T Ö D

Erbjudande

Bygdemedel är ett stöd som kan sökas för att främja näringsliv,
service eller för att på andra sätt vara till nytta för bygden. Föreningen måste vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer
samt finnas i någon av följande kommuner: Avesta, Borlänge,
Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Säter,
Vansbro eller Älvdalen.

LÄNSSTYRELSEN
BYGDEMEDEL

L A ND S B Y GD S P R O G RA MME T
2 0 1 4 - 2 02 0

Krav

Finns att söka hos
Länsstyrelsen Dalarna

Serviceställen kan även upprättas i gårdsbutiker, campingplatser,
bygdegårdar eller andra lämpliga lokaler. Gärna en kombination
av kommersiell service med exempelvis biblioteksverksamhet,
medborgarinformation, ombudsverksamhet för post- och
pakethantering.

Länsstyrelsen Dalarna
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I N T E R N AT I O N A L I S E R I N G , A N S T Ä L L N I N G S S T Ö D & F I N A N S I E R I N G

FINANSIERING

ANSTÄLLNINGSSTÖD

INTERNATIONALISERING

Riktas till

Krav

Erbjudande

Hur länge / Övrigt

Kontakt för mer
information

Små och medelstora företag som vill börja göra affärer med
andra länder.

Etablerade företag som vill göra internationella affärer.

Nätverk med leverantörer. Utbildningsresor. Anordnar matchningsresor för företag som vill hitta nya samarbeten/leverantörer.

Behovsanpassat antal träffar.

Enterprise Europe Network
www.enterpriseeurope.se

BUSINESS SWEDEN

Små och medelstora företag.

Etablerade företag som vill nå sin fulla internationella potential och
utländska företag att investera och expandera i Sverige.

Strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på
nära 50 av världens mest intressanta marknader. Har ett kostnadsfritt affärsutvecklingssystem för företag som vill gå ut på den
internationella marknaden.

Behovsanpassat antal träffar.

www.business-sweden.se

NORDISKA PROJEKTEXPORTFONDEN - NOPEF

Små- och medelstora företag för förstudier relaterade till grön
tillväxt och hållbar utveckling i ett land utanför EU/Efta.

Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter samt
en ökad miljömedvetenhet i projektländerna och ha som mål att
utvärdera en etablering av affärsverksamhet i projektlandet.

Nopef finansierar förstudier för nordiska små- och medelstora
företag (SME) relaterade till grön tillväxt och administrerar en
portfölj med 150 aktiva projekt.

KTP

Företag med behov av att utveckla marknader, produkter
eller processer.

Sund ekonomi, tillväxtbehov och tillväxtvilja. Behov av kompetens
som idag saknas på företaget. Minst 5 och max 250 anställda.

Genom KTP erbjuds företaget en nyexaminerad akademiker, som
anställs som KTP-projektledare och arbetar på heltid med ett
strategiskt utvecklingsprojekt, i ett till två år, på plats hos företaget.

Projektet finansierar halva lönekostnaden i upp till 2 år på heltid.

Finns att söka via
Högskolan Dalarna.
www.du.se

Företag som vill växa och ta socialt ansvar.

Sund ekonomi (ej näringsförbud eller skatteskulder), lön enligt
kollektivavtalet i branschen, registrerad i Skatteverkets
arbetsgivarregister.

För företag som vill växa och ta socialt ansvar. Arbetsförmedlingen
kan ge anställningsstöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, nyanlända, personer med funktionsnedsättning samt
personer som är i behov av yrkesintroduktion.

Arbetsförmedlingen beslutar om ersättning för max 1 år i taget.

Arbetsförmedingen
www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstallningsstod

Drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga
framgångsrika tillväxtbolag.

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och stor
möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att
växa inte bara regionalt utan minst på en nationell marknad.
Det måste finnas ett tydligt kundbehov.

Här får bolagen inte bara hjälp med kapital utan även stöd av
erfarna och engagerade Investment Managers som stöttar
ledningen. Almi Invest genom Investment Managers kan också
vara med som styrelseledamot. Med Almi Invests nätverk skapar
vi möjligheter för bolagen att växa och konkurrera på en
nationell och global marknad.

Almi Invest (Dalarna)
Martin Norrklev
070-673 37 47
martin.norrklev@almi.se
www.almi.se/almi-invest/

Företag med upp till 250 anställda i alla branscher.

Utlåningen sker oftast i nära samarbete med din vanliga bank
eftersom lånen är marknadskompletterande.

Lånen möjliggör finansiering av satsningar där risken kan vara för
hög för banken. Utlåningen sker till företag i alla branscher och
alla faser. Det finns även fördelaktig finansiering för företag
att utvärdera innovationer.

Almi
www.almi.se/dalarna

EUROPEAN ENTERPRISE
NETWORK

ARBETSFÖRMEDLINGEN

ALMI INVEST

ALMI FÖRETAGSLÅN

www.nopef.com

Ä LV D A L E N
MORA

FÖRE
TA G S
STÖD

ORSA
MALUNG-SÄLEN
LEKSAND
VA N S B R O
RÄTTVIK

Älvdalen
0251-313 00
www.alvdalen.se

Orsa
0250-55 21 00
www.orsa.se

Leksand
0247-800 00
www.leksand.se

Mora
0250-260 00
www.morakommun.se

Malung-Sälen
0280-181 00
www.malung-salen.se

Va n s b r o
0281-750 00
www.vansbro.se

Rättvik
0248-700 00
www.rattvik.se

U T G I V E N AV P R O J E K T F 7 2 0 1 8
Innehållet i broschyren är baserad på källor som F7 bedömt som tillförlitliga. Företagsstöden förändras ständigt och senaste information hittar ni på respektive
organisations hemsida. F7 tar inte ansvar för eventuell skada på grund av fel eller brister i den lämnade informationen.

Camilla Garbergs, projektledare F7
0251-312 21 | camilla.garbergs@alvdalen.se
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Underlaget till broschyren färdigställdes oktober 2018.
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Innehållet i broschyren är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras,
distribueras eller publiceras utan F7s tillstånd.
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