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FÖRETAGARFRUKOSTAR I CENTRUM,
PÅ INGARVET OCH PÅ LANDSBYGDEN
På våra frukostar träffas företagare, kommun och andra organisationer.
Till frukostmackan och kaffet serveras intressanta nyheter och mingel.
Ett bra tillfälle att skaffa nya kontakter.

FÖRETAGARVECKAN
Varje år arrangerar vi en särskild vecka för alla företagare i Falun,
med nyttiga seminarium, föreläsningar mm. Ta chansen att träffa
andra företagare och utbyt kunskaper och erfarenheter med varandra!

Falu kommun • Näringslivskontoret • 023-83000

VILL DU STARTA, DRIVA, UTVECKLA ELLER ÖVERLÅTA FÖRETAG?

BÖRJA HÄR!

VAD?

VEM?

STARTA EGET
Vill du starta eget företag och
behöver stöd att komma igång?
Här får du hjälp med såväl affärsidé som ekonomi och affärsplan.

Nyföretagarcentrum www.nyforetagarcentrum.se/falun
Falu kommun Företagslots www.falun.se/naringsliv
Coompanion mitt.coompanion.se

DRIVA
För dig som vill driva företag på
ett smart och hållbart sätt, söker
nya lokaler eller vill ha hjälp att
hitta och söka bidrag till företaget.
Här får du rådgivning och stöd för
att lyckas.

UTVECKLA
Ta ditt företag till nästa nivå,
genom att hitta nya marknader,
medarbetare eller lokaler. Här
finns även hjälp för dig som
söker en samarbetspartner eller
nya leverantörer.

Almi www.almi.se/gavledala
Coompanion mitt.coompanion.se
Falu kommun Företagslots www.falun.se/naringsliv

Almi www.almi.se/gavledala
Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se/dalarna
Falu kommun Kompetensförsörjning www.falun.se/naringsliv
Falu kommun Företagslots www.falun.se/naringsliv
Coompanion mitt.coompanion.se
DSP - inkubatorn - EEN www.dalarnasciencepark.se
DSA www.dalasportsacademy.se

ÖVERLÅTA
Är det dags att gå vidare och sälja
ditt företag eller överlåta det till
dina barn eller en anställd? Här får
du stöd genom hela processen.

Ägarskiftescentrum www.agarskiftescentrum.se

NYFÖRETAGARCENTRUM
Ska du starta eget? Välkommen till oss.
Vi kan vara ditt bollplank med affärsidé,
marknad, kunder, budget till skatter,
försäkringar och allt däremellan.
NÄRINGSLIVSKONTORET FALU KOMMUN
Företagslots - en väg in
Företagslotsen hjälper dig att etablera, driva och utveckla ditt företag i Falun. Vi ser
till att du hittar rätt väg in till kommunen
och får snabb hjälp med dina frågor.
Kompetensförsörjning
Vill du och ditt företag växa och bli fler?
Vår kompetenslots hjälper dig rekrytera
nya kollegor genom smart matchning.
COOMPANION DALARNA
Vi tror på att utvecklas tillsammans
med andra. Oavsett om ni befinner er på
idéstadiet, är i startgroparna eller redan
är igång – vi kan hjälpa er att lyckas.
Vi ger kostnadsfri rådgivning, stöd och
information till de som vill förverkliga
sina idéer i olika branscher.
ALMI
Tillväxtrådgivning
Vi vet hur ditt företag ska växa på ett
hållbart sätt. Vi vet också vilka fällor
som finns och hur man undviker dem.
Mentorprogram
Under ett års tid får du hjälp av en mentor
med lång erfarenhet av näringslivet. Med
mentorn som bollplank och guide hittar ni
rätt väg framåt för dig och ditt företag.

Besök oss på

LÄNSSTYRELSEN
Om du behöver ekonomiskt stöd för att
kunna utveckla ett företag du driver eller
planerar att etablera i Dalarna – prata med
oss. När vi ger stöd vill vi att det ska ge
långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling för företaget och länet som helhet.
DALARNAS SCIENCE PARK (DSP)
Företagsinkubator och Accelerator
Vi bidrar till att talangfulla människor och
företag med tillväxtambitioner maximerar
sina möjligheter att lyckas. Hos oss får
du en personlig affärscoach att bolla dina
tankar och idéer med, så du kan ta ditt
företag till nya nivåer, med ökad tillväxt
och lönsamhet.
Enterprise Europe Network (EEN)
Vi hjälper små och medelstora företag i
Dalarna med internationella affärskontakter. Vi driver även regionens kontor i
kinesiska Wuhan, för att företag lättare
ska kunna skapa affärsmöjligheter där.
DALA SPORTS ACADEMY (DSA)
Vi stödjer små och medelstora företag
genom att erbjuda möjligheter till
kunskapsväxling, test och verifiering
samt affärs- och företagsutveckling
inom området idrott och hälsa.
ÄGARSKIFTESCENTRUM
Prata med oss om du ska sälja ditt företag
eller överlåta det till dina barn eller en
anställd. Vi är specialiserade på generationsskiften i familjeföretag och att hjälpa företagare som vill sälja till andra än familjen.

FALU KOMMUN I SAMARBETE MED:
ägar
skiftes
centrum

