NyföretagarCentrum
i regionalt samarbete med

Västmanland

Utveckling av nya företag
Tillsammans med länets kommuner
arbetar Region Västmanland med
högskolor, näringsliv och andra aktörer för
att samverka i länets utveckling.
En ökad samverkan gör Västmanland till
ett attraktivare län att bo och verka i.
Detta, i sin tur, kan bidra till fler nya
företag och tillväxt i de befintliga.
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri,
konfidentiell, objektiv och affärsmässig
rådgivning till alla som vill starta eget.
Ändamålet med verksamheten är att ”främja
tillväxt, sysselsättning, skatteintäkter genom
tillkomst och utveckling av nya företag inom
alla branscher. Vi ska också verka för en
ökad levnadsfrekvens, ett mångfacetterat
lokalt näringsliv, integration och utveckla
nätverk för att stödja och stimulera
företagande”. Samarbetspartners finns
både inom offentlig och privat sektor.
Region Västmanlands 10 kommuner
har f.n. 271 095 invånare (enl. SCB).
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Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Västmanlands län

1 268

1 100
1 187
600
2 320
599
2 334
320
597
15 000
25 325

Källa: Arbetsförmedlingen & SCB
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934
415
998
603
116
796
631
431
037
134
095

Region Västmanland bidrar med stöd till
tillväxtskapande åtgärder för länets nya
och befintliga små samt medelstora
företag genom bl.a.
• Investeringsbidrag
• Konsultcheck
• Innovationsstöd
• Kommersiell service
• Företag i samverkan
• Stimulering av nyföretagsutvecklingen
Tillväxtfrämjande åtgärder med stöd och
medfinansiering av projekt enligt
regeringens nationella strategi för regional
tillväxt och novationskraft sker också.
Mot ovanstående bakgrund ser vi det som
nödvändigt att stimulera och stödja
tillkomsten av nya företag i länets
kommuner.
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i regionalt samarbete med

Västmanland

Kommunal finansiering för Utveckling av nya företag
Princip
✓ Kommunen tillsammans med Nyföretagarcentrum ansvar för att ordna finansiering
med det lokala samt regionala näringslivet.
✓ Princip för fördelning av finansiering av rådgivningsverksamheten
Kommun

Lokalt
Näringsliv

Region
Regionalt
Västmanland Näringsliv

NyföretagarCentrum
✓ Ansvarig för rådgivningen
✓ Kompetensutveckling
✓ Kvalitetssäkring av rådgivare
✓ Ledning av rådgivare
✓ Administration av rådgivning
✓ Redovisning & statistik

✓
✓
✓
✓
✓

Kommunen
✓ Rådgivningskontor/lokal
✓ 25 % ekonomiskt bidrag enl. nedan
✓ Förmedla kontakter i näringslivet

✓ Medverka vid besök hos näringslivet
✓ Bidra & stödja aktiviteter enl. ök.
✓ Bidra med 2:-/invånare/år

Beräkning för respektive kommun
Kommun
Bidrag
✓ Arboga
27 868 kr/år
✓ Fagersta
26 830 kr/år
✓ Hallstahammar
31 996 kr/år
✓ Kungsör
17 206 kr/år
✓ Köping
52 232 kr/år
✓ Norberg
11 592 kr/år
✓ Sala
45 262 kr/år
✓ Skinnskatteberg
8 862 kr/år
✓ Surahammar
20 074 kr/år
✓ Västerås
300 268 kr/år

Region bidrag Näringsliv bidrag
27 868 kr/år
55 736 kr/år
26 830 kr/år
53 660 kr/år
31 996 kr/år
63 992 kr/år
17 206 kr/år
34 012 kr/år
52 232 kr/år
104 464 kr/år
11 592 kr/år
23 184 kr/år
45 262 kr/år
90 524 kr/år
8 862 kr/år
17 724 kr/år
20 074 kr/år
40 148 kr/år
300 268 kr/år
600 536 kr/år

Resurs i näringslivsfrågor
Behjälplig vid intern information
Avlastar ”Näringslivskontoret”
Kontakt med lokala näringslivet
Lokala aktiviteter enl. ök.

