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Funderar du på att starta företag eller driver du redan en verksamhet 
som du vill utveckla? Här har vi samlat information för dig som vill 
komma vidare.

FÖRETAGANDE OCH STÖD i  GÄVLEBORG 

Webbverktyg

www.verksamt.se 
Verksamt.se är sidan för dig som funde-
rar på att starta, ska starta, redan driver, 
vill utveckla eller ska avveckla ett före-
tag.  här hittar du resurser för hela Sveri-
ge och får information anpassad utifrån 
vilken fas du befinner dig i, vilken typ av 
företag du driver, vilken bransch du till-
hör och vilka behov du har. Sidan är ett 
samarbete mellan Bolagsverket, Skatte-
verket och tillväxtverket.

Kommunernas 
näringsl ivskontor

Om du vill diskutera en företagsidé, be-
höver rådgivning, utbildning eller vill ha 
mer information om företagande i din 
kommun kan du vända dig till ditt lokala 
näringslivskontor.  här kan du också få 
hjälp att slussas vidare till andra organi-
sationer i deras nätverk. 

 
Bollnäs, www.bollnas.se 
0278-258 51, susanne.radgren@bollnas.se

Gävle, www.gavle.se 
026 -17 80 00, naringsliv@gavle.se

Hofors, www.entrehofors.se 
0290-77 18 05, info@entrehofors.se

Hudiksvall, www.hna.se 
0650- 55 66 20, info@hna.se 

Ljusdal, www.ljusdal.se/foretagare 
0651-188 00, narljus@ljusdal.se

Nordanstig, www.nordanstig.se 
0652-360 00, barbro.bjorklund@nordanstig.se  

Ockelbo, www.ockelbo.se 
0297-555 00, naringsliv@ockelbo.se

Ovanåker, www.ovanaker.se 
0271-570 00, naringslivskontoret@ovanaker.se

Sandviken, www.sandviken.se/naringsliv 
026-24 00 00, naringslivsenheten@sandviken.se

Söderhamn, www.soderhamn.se 
0270-750 00, kommun@soderhamn.se 



Almi Företagspartner
GävleDala

har du en innovativ idé som du vill ta 
vidare? Är du på väg att starta företag? 
tänker du köpa ett företag? Vill du ut-
veckla företaget men behöver stöd i 
analys och genomförande? Almis rådgi-
vare stödjer dig från idé till marknad. här 
kan du bland annat få affärsrådgivning 
och möjlighet till lån. Nedan kan du läsa 
mer om vad Almi kan erbjuda dig.

Rådgivning

innovat ionscheckar från ViNNOVA 
Checken får användas till innovations-
projekt i tidiga utvecklingsfaser, eller 
till utarbetande av en affärsstrategi för 
hantering av företagets immateriella 
tillgångar.

Lönsamhetsstyrning 
– styr ditt  företag mot 
långsikt ig lönsamhet 
lönsamhetsstyrning hjälper dig att iden-
tifiera ditt företags styrkor och svagheter 
för att skapa en långsiktig lönsamhet.

Mentorskap för f ler
framgångsr ika företag 
Starta, utvecklas och väx med hjälp av 
en mentor. Almis mentorprogram är till 
för dig som vill växa. Genom program-
men får du tillgång till en mentor, en 
erfaren person från näringslivet, som till-
sammans med dig kommer fram till ditt 
företags önskeläge. tillsammans arbetar 
ni metodiskt mot dina tillväxtmål.

Skuggstyrelser
– första steget mot en styrelse 
Att delta i en skuggstyrelse innebär att 
du tillsammans med andra företagare 
arbetar under styrelseliknande former. Ni 
arbetar med verkliga problem som kan 
kopplas till ditt egna företag.

Ti l lväxtprogram för
etablerade företag 
För etablerade företag med potential att 
växa eller som är i en kraftig tillväxtfas. 
I programmet ingår bland annat tillväx-
tanalyser och individuell coaching. Men 
det centrala är kompetens- och erfaren-
hetsutbytet som sker mellan de delta-
gande företagen under programmets 
gång.

Ti l lväxtprogram
för unga företag 
För unga företag, 2-6 år gamla, med po-
tential att växa. Programmet ger tillgång 

För mer information 
– ring 0771-55 85 00 eller 
besök www.almi.se/GavleDala



För information ring 026-650 200 eller 
besök www.regiongavleborg.se/foretagsstod. 
du kan också skicka e-post till 
foretagsstod@regiongavleborg.se

till affärsrådgivare, experter och beprö-
vade metoder för utveckling och tillväxt. 
Framför allt ger programmet inspiration 
att påbörja och fullfölja en tillväxtresa 
tillsammans med andra företagare i lik-
nande situationer.

Lån

Export lån – satsa på
internat ionel la marknader 
Almis exportlån riktar sig till företag
med exportsatsningar. lånet vänder sig 
till små och medelstora företag inom 
alla branscher.

Företagslån
– lån som utgår från ditt  företag 
Almis Företagslån vänder sig till små och 
medelstora företag i alla branscher. det 
viktigaste för oss är att det finns möjlig-
het till utveckling och lönsamhet i fö-
retaget. Viktigt är också entreprenörens 
och företagets förmåga att utveckla och 
förvalta affärsidén eller investeringen.

innovat ionslån – för innovat ions- 
projekt i  ett  t id igt  skede 
Almis Innovationslån är ett så kallat 
villkorslån avsett för företag med inno-
vationsprojekt i tidiga skeden. lånet kan 
exempelvis användas till produktutveck-
ling, skydd av immateriella tillgångar 
eller marknadsundersökningar.

Ti l lväxt lån – för innovat iva företag 
Almis tillväxtlån riktar sig till innovativa 
små och medelstora företag. Syftet med 
lånet är att ge möjlighet för innovativa 
företag att utveckla innovationer och af-
färsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. 
lånet kan användas till investeringar och 
rörelsekapital.

Regionalt  företagsstöd 

Region Gävleborg är den myndighet 
som hanterar och fördelar bidragen till 
företagsutveckling i Gävleborg. Vid pröv-
ningen av ansökan beaktas att bidraget 
inte får snedvrida konkurrensen på den 
lokala marknaden. Nedan kan du läsa 
mer om vilka bidrag som Region Gävle-
borg hanterar.

 

Konsultcheck – en möjl ighet 
att  göra ”det l i l la  extra” 
Konsultcheckar kan ges till inköp av 
externa konsulttjänster för att utveckla 
företaget. det kan gälla utvecklingsin-
satser inom allt från certifiering, design, 
ledarskap, export, och även sälj och 
marknadsföring (dock ej till produktion av 
marknadsföringsmaterial, hemsidor etc.) 
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Maximalt kan stöd ges till 50 procent av 
godkända konsultkostnader. högst 150 
000 kronor kan lämnas i bidrag. 

Mikrostöd - kom igång!
Mikrostöd kan ges till små och nystarta-
de företag som är högst två år gamla. 
Stödet kan gå till investeringar i produk-
ter som maskiner, inventarier eller tjäns-
ter som till exempel marknadsföring etc. 
Maximalt kan stöd ges till 50 procent av 
godkända kostnader. de godkända utgif-
terna för investeringen får uppgå till max 
60 000 kronor. Konkurrenssituationen 
kommer att beaktas.

Samverkansprojekt
– ” ju f ler  v i  är  t i l lsammans”
det är tufft att alltid jobba ensam vilket 
många s.k. livsstilsföretagare gör. det 
här stödet finns för att stimulera gemen-
samma satsningar och arbetsprocesser 
som marknadsföring, konceptutveckling, 
mässdeltagande eller dylikt, men ej till 
egen tid. Stöd till samverkansprojekt kan 
ges då samverkan sker mellan minst tre 
fristående företag.

ett avtal ska upprättas mellan före-
tagen som reglerar varje företags andel
i projektet.  Maximalt kan stöd ges till 
50 procent av godkända kostnader. 
högst 1 800 000 kronor kan ges till 
samma företag inom en treårsperiod.

invester ingsstöd och stöd 
t i l l  företagsutveckl ing
– när du är beredd att  satsa s jä lv!
Investeringsstöd kan sökas för inves-
teringar i byggnader, anläggningar, 
maskiner, inventarier (dock ej köp av 
fastighet, företag eller fordon). Stöd till 
företagsutveckling kan sökas för produk-
tutveckling, marknadsföring, kompetens-
utveckling eller andra liknande ändamål, 
dock ej kostnader som avser företagets 
normala drift.

Maximalt kan stöd ges till 50 procent av 
den totala investeringen i länets utpräg-
lade glesbygdsområden dvs los, Kår-
böle, hamra, Ramsjö, hennan, Bjuråker 
samt hassela församling. Max 40 pro-
cent av den totala investeringen i övriga 
områden inom ljusdals kommun.

I Nordanstig, hudiksvall, Söderhamn, 
Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo, max  
35 procent och övriga områden i länet 
max 25 procent av den totala investe-
ringen. högst 1 800 000 kronor till 
samma företag inom en treårsperiod. 


