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Är du intresserad av nya marknader och affärskontakter i
Europa?
Nätverket Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och
medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad
tillväxt och förnyelse hos företagen. De hjälper dig bland annat med att hitta nya
affärskontakter, EU-finansiering till företag eller offentlig upphandling i EU. På
deras hemsida http://www.enterpriseeurope.se hittar du även information om
aktuella matchmakingsträffar, dvs. förbokade affärsmöten mellan europeiska
företag. Nedan hittar du information om ett aktuellt projekt som nätverket
driver.
”Baltic Business Network”
Är Du intresserad av att göra affärer i östersjöregionen? Nu finns chansen att
hitta nya leverantörer, produkter och kunder – alla typer av affärskontakter –
som kan innebära nya marknader för dig. Enterprise Europe Network har startat
ett östersjöprojekt ”Baltic Business Network” som kommer att ha konkreta
företagsanpassade aktiviteter inom olika områden samt affärstorg,
fysiska/internetbaserade där företagen ges möjligheter att möta kunder/
partners/ leverantörer från östersjömarknaderna. Läs mera www.bbnetwork.eu
eller kontakta Info@eiv.u.se eller ring 021-448 07 90.

Stöd till entreprenörskap och samarbete
Landsbygdsutvecklingsprogram Leader Uross stödjer entreprenörskap med
entreprenörscheckar. Programmets syfte är att möjliggöra att människor kan bo
kvar eller kan flytta in och då krävs det inte minst att det finns goda möjligheter
till jobb. En gynnsam näringslivsutveckling är därmed en nödvändighet för
landsbygdens framtid.
Syftet med entreprenörscheckarna är i första hand att det ska startas nya
verksamheter och därigenom skapas lokal sysselsättning. Stödet kan också vara
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ett sätt att förbättra förutsättningarna för en enskild bransch, d v s en grupp
företagare, förening osv. Du hittar mera information på
http://www.leaderuross.se/projekt/blanketter/61.html.

Kampanj för att turista mer i Nynäshamn
En kampanj för att nå bland annat sommarhushållen i Nynäshamn har rullat
igång efter midsommar. Genom att puffa för Magasin Nynäshamn, turistbyrån
och visitnynashamn.se ska vi försöka väcka intresset för att göra mer aktiviteter
och upptäcka fler delar av Nynäshamn. Vi skickar ut 2100 ex av Magasinet till
sommarhushåll i Nynäshamn och Muskö.

Aktuella upphandlingar i Nynäshamn
Information om aktuella upphandlingar hittar du på kommunens hemsida:
http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Upphandling.html. Just nu
annonseras t.ex. upphandling inom sociala tjänster och omsorg.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar och ser fram emot
att träffa er igen till hösten!
Med vänliga hälsningar
Bertil Lindberg
planeringschef
bertil.lindberg@nynashamn.se
08-520 681 66
På semester 30/7-17/8

Anu Henriksson
vik. näringslivs- och EU-samordnare
anu.henriksson@nynashamn.se
08-520 681 48
På semester 6/7-24/7 och 1/8-10/8

Detta brev skickas ut via kommunens företagsregister ForReg. Gå gärna in och kontrollera dina
uppgifter på www.forreg.nu/nynashamn. Har du frågor eller synpunkter på detta utskick,
kontakta Anu Henriksson. Om du inte längre vill få informationsbrev från kommunen, skicka email till info@reginaervik.com för att avregistrera dig.

Är Du intresserad av att göra affärer i
östersjöregionen?
Söker Du underleverantörer, samarbeten?
Nu finns chansen att hitta nya leverantörer, produkter
och kunder – alla typer av affärskontakter – som kan
innebära nya marknader för dig. Enterprise Europe
Network har startat ett östersjöprojekt ”Baltic Business
Network” som är intressant för dig som företagare.
Projektet kommer att ha konkreta företagsanpassade
aktiviteter inom olika områden samt affärstorg,
fysiska/internetbaserade där företagen ges möjligheter
att möta kunder/ partners/ leverantörer från
östersjömarknaderna.
Fem företagsorganisationer från flera europeiska länder
är involverade i projektet och de är alla medlemmar i
Enterprise Europe Network.

•Hälften av de nordiska
ländernas och Polens handel
sker med andra
Östersjöländer.
•Med tanke på att samma
siffra för de baltiska staterna
närmar sig eller t.o.m.
överskrider 75 % är detta en
intressant marknad.
•Intresset för
Östersjömarknaderna
är starkt, särskilt från mindre
svenska företag.

Hemsida: www.bbnetwork.eu

Intresserad av att vara med?
Kontakta: Info@eiv.u.se
Eller ring: 021-448 07 90
Europa Institutet/ Enterprise Europe Network
Stora gatan 16 | 722 12 Västerås | 021-448 07 90 | www.eiv.u.se | www.EnterpriseEurope.se
Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfritt stöd och service till företag. Genom nätverket kan företag få rådgivning och information om
EU-regler, internationalisering och EU-finansiering. Vi förmedlar även internationella affärskontakter och erbjuder service vid teknik- och
forskningssamarbete. Nätverket finns på närmare 600 platser i över 45 länder, och i Mälardalen representeras det av Europa Institutet.

