www.verksamt.se

- Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.
Här kan du hitta massor av bra information för dig som vill starta, redan driver eller vill
utveckla ditt företag.

Vill du
starta eget?

Bild: NyföretagarCentrum

Verksamt.se is a collaboration among
several Swedish government agencies,
for you who is considering to start
are starting already running or want
to develop or will close a company in
Sweden.

www.ornskoldsvik.se

Har du en affärsidé? Vi hjälper dig komma igång!
Vilka tillstånd
behövs och kan jag
söka bidrag?

Hur planerar jag min
start - var ska jag
börja?

Tillsammans lägger vi upp en affärsplan
och budget. Från affärside till att du startat
upp till företag och tre år efter uppstarten.

Kan jag få hjälp med
startkapital?

Nu kör vi!

Vi hjälper dig med stöd och rådgivning
kring tillstånd, lokaler, starta eget bidrag
m.m.

Kom till oss så ser vi vilka möjligheter
det finns till finansiering och mikrolån.

Här registrerar du din firma och får
information om skatteregler.

Arbetsförmedlingen och
Örnsköldsviks kommun

ALMI

Skatteverket och
Bolagsverket

Nyföretagarcentrum

Här finns vi företagsstödjande företag och organisationer som kan vara till hjälp när det gäller ditt egna företagande. Kontakta oss gärna för att få mer information!
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Starta eget-bidrag och utbildning

ALMI
Lån och riskkapital

www.arbetsformedlingen.se

www.almi.se/mitt

Här finns starta eget-information, enskild rådgivning för
blivande företagare, starta eget-kurs, starta eget-bidrag och
särskilt stöd för personer med funktionshinder.

Med rådgivning, lån och riskkapital möter
vi dig i företagandets alla faser – från idé till
framgångsrikt företag.

NYFÖRETAGARCENTRUM
Rådgivning

Starta företag – förverkliga din dröm? Här får du kostnadsfri,
personlig och konfidentiell rådgivning, är bollplank och rika
på erfarenheter. Vi är experter på företagande och efter vår rådgivning är du väl förberedd för livet som företagare.
www.nyforetagarcentrum.se/ornskoldsvik

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
Företagslotsning

Vi arbetar för ett företagsklimat som gör det enkelt att vara
företagare. Vi lotsar dig rätt inom den kommunala organisationen, kartläggning kring tillstånd, samordning av kontakter,
e-tjänster och blanketter, lediga lokaler och exploaterbar
mark m.m
www.ornskoldsvik.se/naringslivocharbete

FÖRETAGARNA
Affärsnätverk

Sveriges största organisation för företagare. Vi driver
opinion för att förbättra företagsklimatet och göra det
enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.
Som medlem i Företagarna Örnsköldsvik får du tillgång till en mängd förmåner, både nationella och
lokala, och bjuds in till olika företagsaktiviteter.
www.foretagarna/ornskoldsvik.se

SKATTEVERKET
Företagsregisteraring och information

Här registerar du ditt företag. På vår webbplats hittar du våra
e-tjänster, broschyrer om att starta eget, lokala
informationsträffar m m
För personlig service kontakta skatteupplysningen eller besök
vårt lokala servicekontor.
www.skatteverket.se

