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Bäste läsare,
Välkommen till årets andra nummer av vårt nyhetsbrev Affärsnytt Europa.
Efter en intensiv vår med många intressanta och givande kontakter med er företagare
vill vi önska alla våra kunder och samarbetspartners en solig, varm sommar med inslag
av jordgubbar och glass, doft av ängsblommor, känslan av att gå barfota i gräs eller vid
strandkanten.
Vår ambition har varit och kommer att vara även under hösten att peka på olika
möjligheter att nå ut på nya marknader. Att hitta nya affärskontakter och ny kunskap
är ständigt aktuellt. Fortsätt att dra nytta av våra kontakter och vår kompetens.
Vi på EEN kommer att ta ledigt under vecka v.28 – v.30.
Vi önskar er alla en skön sommar!

Trevlig läsning,
Carina Lahall

Affärsmöjligheter skapades i Riga, Lettland
Den 29 - 30 maj genomfördes matchmaking med fokus på
Östersjöregionen under Baltic Business Arena.
Cirka 70 företag och organisationer från länder kring Östersjön
diskuterade affärer och ny teknik inom bland annat Cleantech, IT,
energi, hållbar byggnation, livsmedel och kreativa näringar. Många
kontakter skapades på plats och flertalet har lett till fortsatt
diskussion.
- Detta är tredje året i rad som vi på Enterprise Europe Network i Örebro arrangerar Baltic Business
Arena med fokus på Östersjöregionen, säger Carina Lahall.
Intresset för östersjömarknaderna är stort, särskilt från mindre svenska företag där avståndet och därmed
kommunikationskostnaderna är hanterbara. Under 2013 och 2014 kommer vi på Enterprise Europe
Network i Örebro och Västerås att fokusera ännu mer på företagssamarbeten i Östersjöregionen.
Vi kommer att erbjuda er som vill satsa på denna expansiva region ett informationsmöte i
september gällande Ryssland, Baltikum och Polen.
Vill du veta mer? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Tel. 019-17 48 00 e-post

Lettland närmare Euron
Lettland väntas få klartecken av EU-kommissionen att få införa euron, landet
blir då det 18:e att gå med i valutaunionen.
EU-kommissionen har presenterat en rapport om Lettlands ekonomiska förutsättningar
för att går med i valutasamarbetet. Enligt Financial Times, som läst rapporten, kommer Lettland att få
tummen upp av EU-kommissionen eftersom landet mött de fyra kriterierna för att få bli euromedlem.

EU-kommissionen har presenterat en rapport om Lettlands ekonomiska förutsättningar
för att går med i valutasamarbetet. Enligt Financial Times, som läst rapporten, kommer Lettland att få
tummen upp av EU-kommissionen eftersom landet mött de fyra kriterierna för att få bli euromedlem.
I juli tar medlemsländernas finansministrar det formella beslutet. Går allt som planerat kan Lettland införa
euron vid årsskiftet. Lettlands grannland Estland gick med i euron 2011 och Litauen, hoppas kunna gå
med i valutasamarbetet 2015.

Regional satsning på exportmentorprogram!
Den 14 maj anordnade Enterprise Europe Network tillsammans med Almi Mälardalen, en kick
off för exportmentorprogrammet som dragit igång i vår region.
Programmet erbjuder småföretag i regionen som har potential och vilja att gå ut på den internationella
marknaden en mentor. Syftet med programmet är att öka exporten i regionen genom att få fler företag att
växa internationellt.
Företagen erbjuds coaching från en mentor med exporterfarenhet som ställer upp ideellt för att hjälpa
företag med exportambitioner. Detta är en unik möjlighet att diskutera allt från hinder i form av lagar och
regler som man bör se upp med, till strategier för etablering och finansiering.
Mentorparen träffas en gång i månaden under ett år. Dessutom ingår en seminarieserie som arrangeras
av EEN. Detta ger adepten och mentorn en chans att fördjupa sig ytterligare i ämnen såsom
avtalsformer, förhandlingsteknik, affärskultur/språk och finansiering.

Finansieringsmöjligheter för medieprogrammet
En ansökningsomgång är nu öppen inom EU:s medieprogram, åtgärden Stöd för genomförande
av pilotprojekt. Sista ansökningsdag är 15 juli och omfattar storleksordningen 1,5 miljoner euro.

Ansökningsomgången riktar sig till europeiska företag som bedriver en verksamhet som bidrar till målen
under Medieprogrammet. Utlysningen gäller för:
• Distribution: nya sätt att skapa och sprida europeiskt audiovisuellt innehåll via icke-linjära tjänster.
• Öppen medieproduktionsmiljö.
• Distribution – promotion och marknadsföring: användning av webbtekniker för att utveckla lokal
filmverksamhet.
• ”Audiovisual Junction Portal”: utökad och förbättrad tillgång till och utnyttjande av strukturerad
information med europeiskt audiovisuellt innehåll i flera olika databaser.
För mer information om ansökningsomgången klicka här »
Vad är EU finansiering?
- Samarbetsprojekt mellan flera EU-länder
- Finns hundratals program som ingår i sjuåriga
programperioder, nu 2007- 2013
- Vissa stöd går till projekt i enskilda länder
- Privatpersoner eller enskilda företag kan inte få
EU-stöd utan att ingå i ett EU- projekt

För mer information om EU-finansiering klicka här »

Nya pengar för Eco-innovativa produkter
Har ditt företag en ny produkt, tjänst eller process som är bra för miljön och som ni vill få hjälp
med att få ut på marknaden? Företag från hela Europa kan nu ansöka om finansieringsstöd för
att få ut nya Eco-innovativa produkter, processer, tekniker eller tjänster på marknaden.

med att få ut på marknaden? Företag från hela Europa kan nu ansöka om finansieringsstöd för
att få ut nya Eco-innovativa produkter, processer, tekniker eller tjänster på marknaden.
Med Eco-innovativa lösningar avses här varje typ av innovation som leder till framsteg mot målet hållbar
utveckling, genom en minskning av de negativa konsekvenserna för miljön. Den nya
ansökningsomgången är öppen till den 5 september 2013 och omfattar storleksordningen 30 miljoner
euro. National contact point är Tillväxtverket.
De prioriterade områdena i ansökningsomgången är:
• materialåtervinning
• vatten
• hållbara byggprodukter
• miljövänliga företag
• livsmedelssektorn
För att underlätta för svenska små och medelstora företags möjligheter att delta i programmet erbjuder
också Tillväxtverket ett planeringsbidrag för att skriva en ansökan. Bidraget är på upp till 50 000 kr och
Tillväxtverket finansierar upp till 50 procent av kostnaden för att skriva en ansökan.
För mer information om Eco-innovation klicka här »

Förbokade affärsmöten på Elmia Subcontractor 2013
Personliga möten – avgörande för lyckade affärer!
Välkommen att delta i den nionde upplagan av förbokade affärsmöten på
Elmia Subcontractor.
Förbokade affärsmöten är ett snabbt och enkelt sätt att träffa potentiella
samarbetspartners. Här matchas du efter egna val ihop med de framtida, kunder,
leverantörer och partners som är mest intressanta för just ditt företag. Syftet med aktiviteten är att se om
man kan göra affärer ihop. Modellen är både framgångsrik som effektiv.
150 företag från ungefär 20 länder bedöms att delta på matchmakingdelen på årets mässa. Utnyttja
möjligheten att utveckla affärstillfällen som sannolikt aldrig skapats på ett annat sätt! Tidigare evenemang
har visat att hälften av alla möten ledde till fortsatt kontakt. Av dessa ledde i sin tur en tredjedel till
kontrakt.
Läs mer och anmäl dig här »

Indien – nytt land i EEN nätverket
Indien blir det 54:e medlemslandet att gå med i Enterprise Europe Network,
vilket väntas främja flödet mellan Indiens företag och EU.
Indiens inträde i Enterprise Europe Network ger små- och medelstora företag tillgång till det redan breda
nätverket med tillhörande kvalificerade databaser och juridisk expertis. EU har traditionellt setts som en
komplex marknad och medlemskapet i Enterprise Europe Network bedöms underlätta utbytet.
Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa svenska företag med frågor och
funderingar gällande Indien. Tel. 019-17 48 00 alt. e-post

Affärsnytt Europa
Enterprise Europe Network / ALMI Företagspartner Mälardalen AB
Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Tel: 019-17 48 00, Fax: 019-17 48 30
e-post
Boka möte med oss
Tipsa vän/kollega

Avanmälan. Jag vill inte att ni skickar mig fler Affärsnytt Europa.

