
Vill du starta, utveckla eller överlåta företag i Dalarna?

Börja här!



Bär du på en idé som du vill förverkliga? Vill du utveckla ditt företag på 
ett smart och hållbart sätt? Eller söker du finansiering för att kunna ta ditt 
företag till nästa nivå?
Här har vi samlat kontaktuppgifter till aktörer som ger dig råd och stöd, 
oavsett vilken fråga det gäller. Det spelar ingen roll vem du kontaktar 
först. Du får alltid vägledning till den aktör som passar dig bäst.
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VAD?
STARTA EGET
Vill du starta eget företag och behöver stöd 
för att komma igång? Här får du hjälp med 
såväl affärsidé som ekonomi och affärsplan. 

Coompanion: coompanion.se/dalarna
Nyföretagarcentrum: se kontaktuppgifter på sid 6 
Näringslivskontoret i din kommun: se kontaktuppgifter på sid 6

Almi: almi.se/gavledala  

Almi Invest: almi.se

DalaCapital: dalacapital.se 

Region Dalarna företagsstöd: regiondalarna.se/foretagsstod

UTVECKLA
För dig som vill ta ditt företag till nästa 
nivå och utvecklas på ett smart och 
hållbart sätt. Här får du rådgivning och 
stöd för att lyckas. Här finns även hjälp 
för dig som söker en samarbetspartner 
eller nya leverantörer, både nationellt och 
internationellt.

Almi: almi.se/gavledala  
Coompanion: coompanion.se/dalarna
Dalarna Science Park: dalarnasciencepark.se
Enterprise Europe Network: dalarnasciencepark.se 
Mellansvenska Handelskammaren:  
mellansvenskahandelskammaren.se
Samarkand: samarkand2015.com
Näringslivskontoret i din kommun: se kontaktuppgifter på sid 6

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.

Almi – Ägarskifte: almi.se/gavledala
Coompanion: coompanion.se/dalarna

BRANSCH
I Dalarna har vi några särskilt starka 
branscher där följande aktörer arbetar för 
att öka företagens, eller hela branschens, 
innovations- och konkurrenskraft. Här 
finns hjälp för dig som driver ett företag 
inom just dessa områden.

Byggdialog Dalarna: byggdialogdalarna.se
High Voltage Valley: highvoltagevalley.se
Sustainable Steel Region
Visit Dalarna: visitdalarna.se
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FINANSIERING
Söker du finansiering för att kunna ta 
ditt företag till nästa steg? Behöver du 
exempelvis göra investeringar i maskiner 
och inventarier eller produktutveckla för 
att öka tillväxten i företaget?  Här finns 
finansieringsmöjligheter som gör det möjligt 
för ditt företag att utvecklas och växa.  

http://coompanion.se/dalarna
http://almi.se/gavledala
http://almi.se
http://dalacapital.se
http://www.regiondalarna.se/foretagsstod
http://almi.se/gavledala
http://coompanion.se/dalarna
http://dalarnasciencepark.se
http://dalarnasciencepark.se
http://mellansvenskahandelskammaren.se
http://samarkand2015.com
http://almi.se/gavledala
http://coompanion.se/dalarna
http://byggdialogdalarna.se
http://highvoltagevalley.se
http://visitdalarna.se


VEM?
ALMI
Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag 
med tillväxtpotential i hela Dalarna. Hos oss finns 
kapital till dina satsningar, vare sig du vill öka 
din export, köpa ett företag eller vill investera i 
företagets lokaler. Hos oss finns också rådgivare 
med stor erfarenhet av ekonomisk rådgivning, 
styrelsearbete och ledarskap, ägarsskifte och 
mentorskap. Almi är en partner till ditt företag i  
er utveckling som vet hur ni kan växa på ett 
hållbart sätt.

ALMI INVEST
Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i hela 
landet. Vi är en brygga till privat kapital som 
bidrar till en fungerande riskkapitalmarknad. 
Vi har erfarenhet av investeringar i startups och 
vi förstår de utmaningar du möter. Med Almi 
Invest som investerare får du en aktiv ägare 
som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. 
Vårt stora investerarnätverk är till nytta för 
följdinvesteringar i ditt bolag.

BYGGDIALOG DALARNA 
ByggDialog Dalarna är en branschförening 
för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna med 
uppdraget att stötta och utveckla branschen mot 
ett mer hållbart byggande. Vi binder samman 
akademin, näringslivet och offentligheten 
där våra grundpelare är samverkan och 
kommunikation, kompetensförsörjning samt 
utveckling och innovationer.

COOMPANION DALARNA
Vi främjar, ger information och rådger till 
kooperativt företagande – entreprenörskap 
som sker på jämlika villkor, där ägande och 
styrning sker demokratiskt och där hållbarhet 
ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv värnas. Vi arbetar också med nystart 
och affärsutveckling av sociala företag och social 
innovation. Vår rådgivning är helt gratis.

DALA CAPITAL
DalaCapital tillför externt kapital till företag 
genom hållbara investeringar i tidiga skeden, så 
kallat såddkapital. Innovativa, tillväxtorienterade 
bolag i Dalarna ges via DalaCapital möjlighet 
att söka medfinansiering via bolaget. Syftet är 
att möjliggöra att fler företag startas, växer och 
överlever i Dalarna. DalaCapitals investeringskapital 
kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas 
Försäkringsbolag samt Region Dalarna. 

DALARNAS SCIENCE PARK 
Vi är en plattform för globalt nätverkande, 
företagsutveckling och innovationsprojekt, 
den självklara mötespunkten för Dalarnas 
innovationskraft. Tillsammans med företag, högskola 
och omgivande samhälle skapar vi förutsättningar 
för att lyckas globalt men stanna lokalt. 

Företagsinkubator
Vi vill motivera människor med nya idéer att ta 
nästa steg. Har du en idé eller ett företag som du 
vill utveckla? Har du drivkraft och ambitioner? Hos 
oss hittar du energi, kunskap och nätverk så att dina 
visioner kan växa sig starkare.

Enterprise Europe Network (EEN)
Vi hjälper små och medelstora företag i Dalarna 
med internationella affärskontakter. Vi hjälper till 
med både import- och exportfrågor, och ger även 
rådgivning kring EU-finansiering och direktiv, IPR-
frågor eller annat som rör internationella marknader. 
Våra tjänster är kostnadsfria.

HIGH VOLTAGE VALLEY 
High Voltage Valley är arenan där olika aktörer och 
kompetenser i Västerbergslagen samarbetar för att 
utveckla morgondagens teknik och företag inom 
elkraftteknik.

Inom High Voltage Valley driver vi projekt av 
olika karaktär. Dessa inkluderar både strategiska 
forsknings- och innovationsprojekt, men även 
kortare behovsstyrda industrirelaterade projekt med 
fokus på att utveckla innovationer samt produkter 
och tjänster.
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MELLANSVENSKA HANDELSKAMMAREN
Mellansvenska Handelskammaren är en 
medlemsorganisation som arbetar för 
företagens bästa genom program och 
nätverk samt opinionsarbete inom till exempel 
infrastruktur, export och energifrågan. Vi vill 
skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och 
konkurrenskraft för och med våra medlemmar i 
Dalarna, Hälsingland och Gästrikland.

NYFÖRETAGARCENTRUM
Ska du starta eget? Välkommen till oss. Vi kan 
vara ditt bollplank med affärsidé, marknad, 
kunder, budget till skatter, försäkringar och allt 
däremellan. Rådgivningen är kostnadsfri, från 
affärsidé till företag upp till 3 år.

NÄRINGSLIVSKONTORET
Näringslivskontoret i din kommun hjälper dig 
att etablera, driva och utveckla ditt företag. 
Näringslivskontoret ser till att du hittar rätt väg 
in i kommunen och får snabb hjälp med dina 
frågor. Ditt näringslivskontor har en mångsidig 
kompetens och ett brett nätverk och kan hjälpa 
dig med det mesta som rör näringslivet.
Många näringslivskontor erbjuder även 
företagslots, en servicefunktion där man samlar 
berörda tjänstemän vid ett och samma tillfälle 
för att kunna hantera just ditt ärende på ett så 
effektivt och smidigt sätt som möjligt.

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 exempelvis 
marknadsföring och inköp av inventarier.

SAMARKAND
Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag 
som verkar för ett innovativt, hållbart och 
attraktivt Västerbergslagen. Vi arbetar för att 
attrahera och behålla rätt kompetens och vi 
är ett forum för samverkan mellan samhälle, 
akademi och näringsliv. Vi driver ett antal 
arbetsgrupper och utvecklingsprojekt där man 
genom samverkan kan åstadkomma utveckling 
och förändring i regionen. Vi jobbar med 
entreprenörs- och starta eget-utbildningar, 
kontakter med entreprenörer, support till 
företagens affärsutvecklingsprocesser och 
utveckling av sociala företag.Vi erbjuder hjälp 
och stöd till dig som är eller vill vara verksam i 
Ludvika och Smedjebackens kommuner.

SUSTAINABLE STEEL REGION
Sustainable Steel Regions syfte är att, ur den 
regionala stålindustrins omställningsbehov, föda 
fram nya innovationer och nya företag som utgör 
grunden för framväxt av en ny högteknologisk 
bransch i regionen. Genom innovationsprojekt 
tas nya lösningar fram som sedan kan tas ut på 
världsmarknaden av befintliga eller nya företag.

VISIT DALARNA
Vårt uppdrag är att ge företag inom Dalarnas 
besöksnäring bästa möjliga förutsättningar att 
fortsätta utvecklas och växa samt skapa fler 
och bättre affärer. Vi har ett samordnande och 
ledande uppdrag – tillsammans är vi starka 
och kan locka fler besökare till Dalarna. Hos 
oss kan du som företagare framför allt få hjälp 
med affärsutveckling och kompetenshöjning 
i form av exempelvis utbildningar, nätverk, 
produktutveckling, omvärldsanalyser och 
exportmognad.
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Näringslivskontoren
Vi finns till för dig som vill starta,  
driva och etablera företag i Dalarna

Avesta: www.avesta.se

Borlänge: www.borlange.se

Falun: www.falun.se

Gagnef: www.gagnef.se

Hedemora: www.hedemoranaringsliv.se

Leksand: www.leksand.se

Ludvika: www.ludvika.se

Malung: www.malung-salen.se

Mora: www.morakommun.se

Orsa: www.orsa.se

Rättvik: www.rattvik.se

Smedjebacken: www.smedjebacken.se

Säter: www.sater.se

Vansbro: www.vansbro.se

Älvdalen: www.alvdalen.se

Nyföretagarcentrum
Avesta
www.nyforetagarcentrum.se/avesta

Borlänge, Gagnef, Leksand och Säter
www.nyforetagarcentrum.se/mellerstadalarna

Falun
www.nyforetagarcentrum.se/falun

Ludvika och Smedjebacken
www.nyforetagarcentrum.se/ludvika

Mora, Orsa, Älvdalen, Särna och Idre
www.nyforetagarcentrum.se/norradalarna

 
Nyföretagarrådgivning
Hedemora
www.hedemoranaringsliv.se

Verksamt.se
På verksamt.se/dalarna får du en samlad bild över de aktörer som erbjuder 
stöd och rådgivning till dig som driver eller ska starta företag i Dalarna. Du 
hittar också aktuella händelser som seminarier och utbildningar i kalendariet.
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