
BÖRJA 
HÄR!

VILL DU STARTA, DRIVA, UTVECKLA 
ELLER ÖVERLÅTA FÖRETAG?

falun.se/naringsliv



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

Nyföretagarcentrum: nyforetagarcentrum.se/falun 
Företagslots, Falu kommun: falun.se/naringsliv 
Coompanion: dalarna.coompanion.se 

Almi: almi.se/gavledala  
Coompanion: dalarna.coompanion.se 
Företagslots, Falu kommun: falun.se/naringsliv
Region Dalarna: regiondalarna.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, 
söka bidrag till företaget, med-
arbetare eller lokaler. Här finns 
även hjälp för dig som söker 
en samarbetspartner eller nya 
leverantörer. 

Almi: almi.se/gavledala  
Kompetensförsörjning, Falu kommun: falun.se/naringsliv
Företagslots, Falu kommun: falun.se/naringsliv
Coompanion: dalarna.coompanion.se 
Dalarna Science Park: dalarnasciencepark.se
Region Dalarna: regiondalarna.se
IUC Dalarna: iucdalarna.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.

Ägarskifte: almi.se

FALU KOMMUN 
I SAMARBETE MED:



VEM?
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
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? Vår  
kompetenslots hjälper dig rekrytera nya 
kollegor genom smart matchning.

COOMPANION DALARNA
Vi erbjuder tjänster och utbildningar riktade 
främst till demokratiska och kooperativa 
företag. Ditt företag eller förening kan till 
exempel få stöd i att utveckla ert styrelse-
arbete, få hjälp med att ändra stadgar eller 
med processledning.

ALMI
Almi erbjuder lån och affärsutveckling till 
företag med tillväxtpotential. Hos oss kan 
du även få hjälp med frågor kring ägarskifte 
och mentorskap. Vi vet hur ditt företag ska 
växa på ett hållbart sätt, vilka fällor som 
finns och hur du undviker dem.

  

REGION DALARNA
Hos oss kan du söka olika regionala 
företagsstöd. Ett av dem är regionalt 
investeringsstöd, som riktar sig till större 
investeringar i länet. Du kan få stöd till 
olika investeringar som bidrar till att öka 
tillväxten i företaget. Driver du ett nystartat 
företag kan du söka mikrostöd till exempel-
vis marknadsföring och inköp av inventarier.

DALARNAS SCIENCE PARK
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.

INDUSTRIELLA UTVECKLINGSCENTRA (IUC)
Vi hjälper små och medelstora företag inom 
framförallt verkstads- och träindustrin med 
bland annat kompetens, nätverk och kapi-
tal så att företagen kan utvecklas, bli mer 
konkurrenskraftiga och göra bättre affärer. 



Telefon: 023-83000
Epost: naringslivskontoret@falun.se
falun.se/naringsliv

Håll dig uppdaterad och ta del av vad som händer 
inom näringslivet i Falun genom vårt nyhetsbrev. 
Hör av dig till oss om du vill prenumerera eller delta 
på någon av de företagarfrukostar vi arrangerar. 

Vi finns till för dig som vill starta, 
driva och etablera företag i Falun

NÄRINGSLIVSKONTORET

Besök oss på sociala medier


