
EU stöd till företag i sjuhärad 
Visste du att vårt EU-medlemskap innebär möjligheter för dig som är 
entreprenör eller driver företag? Framförallt om du har internationella 
ambitioner. Här har vi samlat flera källor för information om EU-finansiering 
och annan information som är viktig för dig som vill söka EU-medel eller 
expandera ditt företag inom EU. 

Om du har specifika frågor eller vill ha hjälp att hitta rätt? 
Kontakta Europa Direkt Sjuhärad på europadirekt@bollebygd.se

almi tillväxtlån EUs finansieringsverktyg

Leader sjuhärad

eu sme support
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Enterprise europe network (EEN) - rise

#nextgeneu

Verksamt.se

EUfonder.se Ditt europa

Almi erbjuder tillväxtlån till små och 
medelstora företag som kan användas för 
investeringar eller rörelsekapital. Syftet 
med lånet är att ge möjlighet för 
innovativa företag att utveckla innovatio-
ner och affärsidéer som ger tillväxt och 
lönsamhet. Minimibeloppet på Tillväxtlå-
net är 250 000 kronor. almi.se

EU SME Support är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler 
svenska, små och medelstora företag (SME) ska söka finansiering från EU:s ramprogram 
för forskning och innovation samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att 
stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. SME Support erbjuder kostnadsfri råd-
givning kring hur du kan vässa din ansökan, oavsett om du söker för första gången eller har 
fått avslag och vill söka igen. eusme.se

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och 
hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  
är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis. För att få 
stöd från Leader ska du ha en idé som faller inom ramen för dessa tre områden. Du kan ta kontakt 
med handläggare på Leader Sjuhärad för att få tips och information gällande din ansökan och för 
att bolla idéer. leader-sjuharad.se

I EUs databas kan du söka efter lån, microfinan-
siering, garantier eller riskkapital som kan passa 
din verksamhet. Du kan välja att söka efter spe-
cifika finansieringsmöjligheter i ett visst område 
eller en viss typ av finansiering. europa.eu/
youreurope/business/finance-funding

Next Generation EU är EUs återhämtningsfond efter 
pandemin. Inom ramen för fonden kommer 750 miljarder 
euro delas ut i lån och bidrag. Sverige har inte ansökt om 
lån. Pengarna kommer fördelas regionalt genom 
Slutgiltigt belopp för Sverige fastställs juni 2022. 
europa.eu/next-generation-eu

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och 
företagstjänster. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket 
och Tillväxtverket. Här finns information och e-tjänster för dig som driver, ska starta eller utveck-
la ditt företag. På verksamt.se hittar du information om vad som är viktigt att tänka på om du ska 
importera, exportera eller göra affärer i andra länder. Här finns också kontaktuppgifter till 
organisationer som kan hjälpa dig att komma igång med din expansion. verksamt.se

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag som vill 
nå ut på internationella marknader, för att på så vis uppnå ökad tillväxt och utveckling. Enterprise 
Europe Network är väl etablerade i 67 länder och har därmed goda möjligheter att hjälpa dig med 
dina frågor. EEN erbjuder rådgivning, samarbeten och innovationstjänster kostnadsfritt genom RISE 
i Borås. Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 13 nationella och regionala 
näringslivsorganisationer. enterpriseeurope.se

Webbplatsen eufonder.se är 
en guide för dig som vill veta 
mer om vilka program inom 
Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna som 
berör Sverige. Här kan du läsa 
om i vilka program svenska 
organisationer, myndigheter 
och företag kan delta. 
Tillväxtverket har huvudan-
svaret för webbplatsen eu-
fonder.se. Vem som 
ansvarar för de olika fonderna 
och programmen framgår av 
beskrivningen av dessa.
eufonder.se

Ditt Europa är en EU-webbplats som ska hjälpa dig att 
göra saker i andra europeiska länder – utan krångel eller 
onödig byråkrati. Här finns praktiska råd för dig som vill 
göra affärer i Europa samlade.  Du får 
information om att driva företag i EU, 
skatter, sälja i EU, personalfrågor, 
finansiering, produktkrav och mycket mer. 
Ditt Europa erbjuder: 
• Information om dina grundläggande rättigheter enligt 

EU:s lagstiftning
• Hur rättigheterna tillämpas i de enskilda länderna 

(förutsatt att vi har fått informationen från dem)
• Gratis mejl- eller telefonkontakt med EU:s olika 

hjälptjänster där du kan få gratis personlig hjälp och 
rådgivning

europa.eu/youreurope/businessLänkar till alla sidor finns samlade på vår hemsida: bollebygd.se/europadirekt 
Du hittar också Europa Direkt Sjuhärad i sociala medier: @europadirekt7


