Program
• Registrering och kaffe
• Enterprise Europe
Network
• Almis förstudiemedel
och Tillväxtverkets Affärsutvecklingscheckar
• Almis innovationslån
och Såddfinansiering
• Forska och Väx samt
andra nationella
finansieringsmöjligheter
• Eurostars & Eureka

Pengar från EU
Finansieringsmöjligheter för små- och medelstora företag
Informationsträff om aktuella finansieringsmöjligheter i Växjö den 3 april kl 15-18.

Du får en översikt av vilka stöd, regionala, nationella eller EU, som kan vara
aktuella för ditt företag eller för dina projektidéer. Fokus ligger på miljöteknik.
Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som kommer
att löpa under perioden 2014-2020. Med det nya ”SME-instrumentet” inom ramen
för programmet vill EU öka deltagandet från små- och medelstora företag. Tanken är
att förenklingar vid ansökningsprocessen och fokus på innovationer ska underlätta för
företag med nya intressanta projektidéer att få stöd.
Även enskilda små- och medelstora företag kan numera söka.
Har du inte tillfälle att komma till träffen i Växjö? Välkommen till
motsvarande träff i Karlshamn, Kalmar eller Jönköping.
Anmäl dig på www.almi.se/kalendarium, där du väljer det län som passar dig. Anmälan
senast 31 mars, OBS! Begränsat antal platser

2 april kl 15-18
Plats: NetPort, Biblioteksgatan 4, Karlshamn
Almi Blekinge Anders Johansson 0708 33 51 18
3 april kl 9-12
Plats: Brofästet, Gröndalsvägen19, Kalmar
Almi Kalmar Athinna Papadopoulou 0702 19 03 82
3 april kl 15-18
Plats: Almi Företagspartner, Kungsgatan 10 i Växjö
Almi Kronoberg Erik Blomgren 0703 91 49 15
7 april kl 9 - 12.30 Plats: Swerea SWECAST, Tullportsgatan 3 Jönköping
Swerea SWECAST Malin Jönsson 0733 30 70 92

• Företagsvittne Erfarenheter från att deltaga
i EU-projekt
• Horisont 2020 - EU:s
nya forsknings och
innovationsprogram
samt Life+ Allmän
överblick plus fokus
på miljöteknik och
SME Instrument dvs
finansiering av
innovationer i små
och medelstora
företag
• Vinnovas planeringsbidrag till små och
medelstora företag
• Frågestund – projektidéer och vägar att
hitta finansiering
Almi Företagspartner
i samarbete med:

