Behöver du hjälp att starta eget?
En guide till organisationer och nätverk i Malmö.
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Välkommen till Malmös näringsliv
Att bli egen företagare är idag en dröm för många. Att förverkliga egna idéer, styra över sin
egen tid och kanske ge andra en chans till arbete. Men de första stegen, genom regelverk och
byråkrati, kan kännas tunga. Här behöver även den mest utpräglade entreprenör stöd och hjälp
på vägen.
I den här guiden presenteras en rad olika organisationer, myndigheter och nätverk
i Malmö som på olika sätt kan vara till nytta för nyföretagare.
Bakom guiden står Malmö stads näringslivskontor. I vår verksamhet arbetar vi nära företagarnas
vardag och verklighet i en ständig dialog kring näringslivets villkor.
Vi arbetar för att stärka tillväxten i Malmö bland annat genom att öppna nätverk och forum där
företagare kan mötas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Det är viktigt för oss, och för
Malmö, att nyblivna företagare får det stöd de behöver.
På vår hemsida www.malmobusiness.com hittar du fler nätverk. Många organisationer ger ett
brett stöd till alla som vill starta eget, men det finns också organisationer och nätverk för specifika målgrupper som invandrare, kvinnor, innovatörer, studenter osv.
Vi ses i Malmös näringsliv!

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör
Malmö stad
5

Behöver du riskvillig finansiering?
Funderar du på att starta eget och behöver hjälp med
finansiering och rådgivning? Almi Företagspartner vänder
sig till dig som tänker starta eget företag, till små och
medelstora företag i utvecklingsfas samt till innovatörer.
Almi har som uppdrag att skapa tillväxt och förnyelse
i det skånska näringslivet. Almi stödjer dig från idé till
framgångsrikt företag.
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Är du på gång att bli företagare?
Almi Skåne erbjuder finansiering och rådgivning både till dig
som ligger i startgroparna för att bli företagare och till dig som
nyligen kommit igång. I EntreprenörSkolan får du lära om hur
du utvecklar ditt företag för uppdrag inom offentliga sektorn
t ex vård och omsorg. Vi har också en hel del tjänster på vår
webbplats där du kan pröva dina företagartankar och till exempel arbeta igenom din affärsidé. Erfarenheten säger att de första
tre åren är de mest kritiska för ett företags överlevnad. Därför
erbjuder vi även kompetensstöd i form av mentorskap. Inom
ramen för det nationella programmet Mentor Eget Företag får
du kostnadsfritt en mentor med erfarenhet av företagande att
bolla dina frågor med.
Almis tjänster:
• Info-träffar ”Funderar du på att Starta eget”
• Företagarskola
• Entreprenörskola
• Mallar för budget och affärsplan
• Finansiering vid företagsstart eller investering
• Mentorprogram (www.almi.se/mentor)
• Ägarskiftesträffar
Vi finansierar på alla nivåer
Vänd dig till Almi Företagspartner Skåne när du vill diskutera
finansiering. Vi kan erbjuda riskvillig finansiering när ingen
annan gör det. För oss är bärkraften i din idé viktigare än de
faktiska tillgångarna. Vi fäster också stor vikt vid din och ditt
företags förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen. Finansieringslösningen konstrueras oftast i samarbete

med din bank. Amorteringen på lånet anpassas till ditt företags
utveckling och ekonomiska situation. Vi erbjuder även garantier,
som ibland kan passa bättre för ditt företag än vad ett lån gör.
Almis tjänster:
• Företagslån / Tillväxtlån
• Mikrolån
• Innovationslån
• Exportfinansiering
• Garantier
På Almi Skåne arbetar ett 30-tal personer med finansiering,
rådgivning och projekt. De flesta anställda har en bakgrund
i näringslivet, ofta med inriktning på marknads- och ekonomi
frågor. Almi har kontor i Malmö, Lund, Helsingborg och
Kristianstad.

Almi Företagspartner Skåne AB
Adress: Baltzarsgatan 22, 211 36 Malmö
Telefon: 040-660 39 00
E-post: info.skane@almi.se
www.almi.se
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Har du utländsk bakgrund och vill nå framgång
som företagare? Vänd dig till Almi IFS
Har du en idé om en innovation, en produkt
eller en tjänst? Vänd dig till Almi Innovation
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Hur kan Almi IFS hjälpa dig?
Almi IFS Skåne erbjuder kostnadsfri personlig rådgivning, praktiskt stöd samt finansiering till dig som funderar på att starta
eget eller redan driver företag. Vi är 5 engagerade rådgivare
som gör din starta eget process enklare, utvecklar ditt affärskoncept, höjer din kompetens mm. Vi stödjer dig från idé till
framgångsrikt företag!

Hur kan Almi Innovation stödja dig?
Vad behöver du göra för att din idé skall bli kommersiellt
framgångsrik? Vilka frågor måste besvaras?
Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till både privatpersoner och
företag.
Du kan också få hjälp med nätverk och att hitta lämplig
finansiering för att förverkliga din idé.

Almi IFS tjänster:
• Personligt rådgivning på 10 språk (t ex svenska, engelska,
arabiska, bosniska, polska) inom ekonomi, juridik,
marknadsföring, export/import m m.
• Affärsplan, budget, tillstånd, företagsregistrering
• Finansiering
• Kurser inom ekonomi, juridik, marknadsföring,
export och import
• Nätverk och nyhetsbrev till företagare

Almi Innovations tjänster:
• Planera ditt projekt - beskriv, utveckla och
kommersialisera din idé
• Innovationstest och innovationskalkyl – webbaserat
• Finansieringslösningar
• Förmedling av kontakter

KONTAKT:
Almi IFS Skåne
Adress: Baltzarsgatan 22, 211 36 Malmö
Telefon: 040-10 26 90
E-post: ifsskane@almi.se
Hemsida: www.ifsskane.se

Almi Innovation Skåne
Adress: Baltzarsgatan 22, 211 36 Malmö
Telefon: 040-660 39 00
E-post: info.skane@almi.se
www.almi.se
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Är du arbetslös?
Arbetsförmedlingens program Stöd till start av närings
verksamhet riktar sig till dig som har en genomtänkt affärsplan eller affärsidé. För att kunna delta i programmet krävs
att du fyllt minst 20 år, är inskriven som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen samt har prövats och bedömts ha goda
förutsättningar att driva företag. Även du som riskerar att
bli arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen kan ha
möjlighet att söka stödet. Prata med Arbetsförmedlingen för
att få besked om du har möjlighet att söka programmet.
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Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig?
Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är matchningen, det
vill säga att medverka till att arbetssökande så snabbt som
möjligt ska få jobb och att arbetsgivare ska få tillräckligt kompetenta arbetssökande för att kunna anställa. I uppdraget ingår
också att rusta arbetssökande som behöver stöd för att få den
kompetens arbetsgivarna frågar efter. Insatserna ska bidra till
att vägen till arbete blir så kort som möjligt för arbetssökande.
Programmet Stöd till start av näringsverksamhet är en del av
detta.

Det kan även finnas möjlighet att delta i en kortare starta eget
kurs innan uppstarten av din verksamhet.

Arbetsförmedlingen har regelbundet möten där de informerar
om att starta eget. Datum för nästa möte hittar du på Arbetsförmedlingens hemsida.

Personal
Programmet Stöd till start av näringsverksamhet handläggs på
Arbetsförmedlingen. Bedömning av affärsidé görs av Arbets
förmedlingen med hjälp av konsulter i näringslivet.

Deltar du i programmet får du aktivitetsstöd som betalas ut av
Försäkringskassan. Beloppet på aktivitetsstödet är detsamma
som din ersättning från arbetslöshetskassa. Den som inte uppfyller villkoren för arbetslöshetskassa får istället ett grundbelopp i
aktivitetsstöd. Stödet utgår under sex månader vid uppstarten
av verksamheten. Stöd medges inte i fall som kan snedvrida
konkurrensen och hindra annan verksamhet.

Om din handläggare på Arbetsförmedlingen bedömer att Stöd
till start av näringsverksamhet kan vara ett alternativ för dig, har du
möjlighet att få din affärsidé prövad. Du lämnar in en affärsplan
till Arbetsförmedlingen och erbjuds en personlig genomgång
av din affärsidé.

Arbetsförmedlingen
Adress: Amiralsgatan 13
Box 6009, 200 11 Malmö
Telefon: 0771-416 416 (måndag-fredag 8-22, lördag-söndag 10-16)
www.arbetsformedlingen.se

11

Letar du efter
kompetens, kontakter och kapital?
CONNECT Skåne är ett ideellt nätverk som hjälper innovativa
företag att utvecklas och växa.
Vi ger innovatörer och entreprenörer professionell coachning
och sammanför dem med de resurser som behövs för att de
ska kunna lyckas: finansiering, juridik, teknik, marknadsföring
och ledarskap.
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Hur kan CONNECT Skåne hjälpa dig?
Genom CONNECT Skåne får du tillgång till ett nätverk bestående av ett 80-tal skånska företagspartners och 400 individuella medlemmar som stöder verksamheten, i huvudsak erfarna
personer från professionella tjänsteföretag, riskkapitalbolag och
storföretag.

Och allt är kostnadsfritt för dig och ditt företag.
Personal
På CONNECT Skåne arbetar 7 personer i tätt samarbete med
Affärsänglar och Mentorer från nätverket.

Tillsammans med ett antal offentliga aktörer utgör de grunden
i vårt arbete med att förmedla Kompetens, Kontakter och
Kapital.
Deras engagemang är frivilligt och sker helt utan ersättning.
CONNECT-processen hjälper dig att nå målen.
Mentorn ger dig maximal förberedelse.
Vi hjälper dig att hitta finansiering.

CONNECT Skåne
Adress: Sölvegatan 16, 221 00 Lund
Telefon: +46 46 222 12 73
E-post: info@connectskane.se
Lund | Malmö | Helsingborg | Kristianstad
www.connectskane.se
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Kooperativt företag
– affärsmässigt företagande tillsammans
Ekonomisk förening är företagsformen för det kooperativa
företagandet. En ekonomisk förening fungerar som vilket
annat företag som helst vad gäller bokföring, deklaration
och skatter. Skillnaden är att du inte har krav på en stor
kapitalinsats. Ni måste vara minst tre personer för att starta
ett kooperativt företag. Coompanion Skåne arbetar med
rådgivning, information, utbildning och stöd för er som vill
lära mer om företagande och det kooperativa arbetssättet.
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Hur kan Coompanion hjälpa er?
Coompanions företagsrådgivning är helt kostnadsfri för
blivande och etablerade kooperativa företagare. Vi hjälper er
på resan från idé till framgångsrikt företag – exempel på vad vi
kan ge råd om är: vad som krävs för att starta företag, juridiska
frågor som berör företaget, skötsel av företagets ekonomi och
utformning och utveckling av er affärsidé. All rådgivning är
konfidentiell och kostnadsfri. Utöver rådgivning informerar
Coompanion om kooperativt företagande och det kooperativa
arbetssättet för både små och stora grupper, genomför utbildningar och bedriver projekt för att främja företagande.
C-företaget – förenklat företagande
Vill du arbeta med din egen affärsidé men föredrar att vara
anställd? Då kanske c-företagande är ett alternativ. Genom att

hyra c-företaget som arbetsgivare är det möjligt för alla som
vill starta, driva och utveckla en affärsverksamhet – utan att
starta eget företag. Det avtal som reglerar anställningen för
c-företagare ger både friheten och ansvaret att driva företag
med samma service som i en vanlig anställning. Det är ett avtal
med det bästa från två världar. Kontakta Coompanion Skåne
så svarar vi på dina frågor, diskuterar din affärsidé, kommer
överens och skriver ett avtal. Sen kan du börja arbeta. Så enkelt
är det.
Personal
På Coompanion arbetar sju rådgivare. Personalen har utbildning och kompetens inom bland annat marknadsföring, ekonomi, organisationsutveckling, processledning och pedagogik.

Coompanion Skåne
Adress: Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö
Telefon: 040-22 05 10
E-post: skane@coompanion.se
www.coompanion.se/skane
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Läser du vid Malmö högskola?
Drivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att
starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina
idéer. Genom att erbjuda situationsanpassad vägledning,
utbildning och kontakter är Drivhuset med och skapar
framtidens företag. Sedan 1993 har över 3000 företag fått
hjälp av Drivhuset under sina start- och tillväxtfaser.
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Hur kan Drivhuset hjälpa dig?
Drivhuset hjälper dig som studerar inom högre utbildning
i Malmö att starta och driva företag. Drivhuset guidar dig
framåt oberoende av hur långt du kommit och tillsammans kan
vi göra verklighet av din företagsidé. Vi erbjuder:
Kostnadsfri vägledning – Det innebär att vi träffas och
tillsammans strukturerar upp din idé och tar den vidare steg för
steg efter dina egna förutsättningar.
Utbildning – Genom våra utbildningar får du kunskaper som
hjälper dig i ditt företagande. Med högt tempo och diskussioner ur verkligheten ser vi till att du får bättre förutsättningar till
framgång.

Företagspaket – Drivhusets Företagspaket innehåller tjänster
som våra partners kostnadsfritt erbjuder dig som är företagare
eller är i din uppstart.
Nätverk – Vårt kontaktnät är stort både vad gäller andra
organisationer som kan hjälpa dig vidare men även med andra
företagare som kan vara till nytta för din idé.
Läs mer på www.malmo.drivhuset.se
Personal
På Drivhuset i Malmö arbetar fyra personer med erfarenhet
från över 400 företagsstarter.

Förinkubatorprogram – Programmet är till för dig som vill
ge ditt företag en boost och bygger på en 6 månader lång
målstyrd process där vi tillsammans tar din idé till en ny nivå. I
programmet ingår även en kontorsplats i vårt kontorslandskap
med härliga kollegor.

Drivhuset Malmö
Adress: Malmö högskola, 205 06 Malmö
Besöksadress: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10
Telefon: 040-631 04 80
E-post: malmo@drivhuset.se
www.malmo.drivhuset.se
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Vill du veta mer?
Företagsservice är en lokal resurs, vägvisare och mötesplats för
dig som funderar på att starta eget eller är småföretagare.
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Hur kan Företagsservice hjälpa dig?
Företagsservice ger hjälp till självhjälp och alla tjänster är
kostnadsfria. Personalen finns till hands och hjälper dig med informationssökning som utgår från dina behöv. Om du behöver
hjälp med mer omfattande informationssökning kan du boka
en tid.
I bibliotekets databaser kan du till exempel göra en marknadsundersökning, se hur det går för företag i din bransch
eller kontrollera lönestatistik. I Webselect hittar du ekonomisk
information och i Affärsdata hittar du artiklar och information
om näringslivet från Sveriges viktiga nyhetsmedia. Genom
databasen Kompass, som är specialiserad på export/import,
når du den övriga världen.

som tar upp ämnen som redovisning, marknadsföring, försäljning, lagar och regler, miljöarbete mm. Vi samarbetar också
med orga-nisationer som riktar sig till nyföretagare och kan
berätta om deras tjänster.
Vi erbjuder Företagsservice under bibliotekets öppettider,
totalt ca 60 timmar i veckan.
Personal
På avdelningen arbetar ett tiotal personer som alla kan hjälpa
till med Företags-service. På biblioteket finns även personal
specialiserad på näraliggande ämnen som juridik, eu-kunskap,
design, miljö mm.

Företagsservice på Stadsbiblioteket har en välsorterad bokhylla
inom ämnet Starta eget och dessutom inspirerande litteratur
om entreprenörskap. Här hittar du även böcker och tidskrifter

Företagsservice, Stadsbiblioteket i Malmö Stad
Adress: Kung Oscars väg 11
Postadress: 205 81 Malmö
Telefon: 040-44 74 89
E-post: foretagsservice.stadsbiblioteket@malmo.se
www.malmo.se/foretagsservice
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Söker du ett kvinnligt nätverk?
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) – riktar sig till
alla kvinnor, men fokuserar på kvinnor som driver eller vill
starta eget företag. Genom IKF kan du som kvinna öka ditt
inflytande och stärka din ställning i samhället. Föreningen
är ett Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen
och verkar också för att bidra till jämställdhet inom det
regionala tillväxtarbetet på en strukturell nivå.
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Vad kan IKF erbjuda dig?
Vid Internationella Kvinnoföreningen i Malmö finns tre
affärsnätverk:

företag, coaching, en introduktion i konsten att nätverka och
fem nätverksmöten för samtliga deltagare. Hör av dig om du
vill delta!

IQ-net för företagarkvinnor med olika etnisk bakgrund som
träffas en gång i månaden för att utbyta erfarenheter, lära av
varandra och tillsammans bli bättre företagare.

Sedan 2009 ger IKF årligen ut en mångkulturell kalender som
vi tagit fram för att främja kvinnors företagande där starka
representanter och goda förebilder för kvinnors företagande
får företräda var sin månad.

Nätverket för affärsnytta i arbetslivet. Nätverket är ett
resultat av IKFs mångåriga erfarenhet av mentorsprogram,
stora kontaktnät inom näringslivet och ett led i IKFs arbete för
jämställdhet, integration och mångfald. Nätverkets nytta för
företag och organisationer:
• kompetens, redskap och metoder
• spännande, interaktiva möten
• möjlighet att profilera företaget/organisationen inom mångfaldsområdet
Netmap – genom IKF:s virtuella nätverk kan du få kontakt med
andra företagarkvinnor i Skåne och Öresundsregionen och
utbyta erfarenheter, finna samarbetspartners och få inspiration.
Hitta mer information på www.ikf.se
Är du invandrarkvinna som vill starta eget?
IKF vill förstärka stödet till unga kvinnor/kvinnor med utländsk
bakgrund som vill starta företag och driver därför projektet
WHY NOT? – Mentorskap för start av företag i samverkan med
näringslivet.
”WHY NOT?” 2011-2013 innehåller fem huvudsakliga delar: enskilda mentor – adeptmöten, auskultation/praktik på mentors

Medlemmarnas intressen och behov av kompetensutveckling
avgör vilka projekt och utbildningar som genomförs. IKF kan
hjälpa till med att söka projektmedel för exempelvis gemensam kompetensutveckling och andra projekt som gynnar
kvinnors villkor och företagande.
Personal
På föreningen finns verksamhetsledare, projektledare och
organisationssekreterare anställda. IKF har öppet vardagar
klockan 08.00-16.30.

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Adress: Spångatan 7, 211 44 Malmö
Telefon: 040-23 13 80
E-post: info@ikf.se
www.ikf.se
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Vill du starta eget inom life science?
Medeons inkubator har 100 procent fokus på stöd till
nystartade verksamheter inom life science. En perfekt tillväxtmiljö med tillgång till branschspecifik coachning, affärsrådgivning, utbildning och andra tjänster.
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Hur kan Medeon hjälpa dig?
På Medeon menar vi att varje tillväxtbransch har sina speciella
behov. Och att det krävs en speciell sorts människor, lokaler
och tjänster för att tillgodose dessa. Medeon är forsknings
parken för oss inom life science.
Hit flyttar företag verksamma inom bl a medicinteknik,
bioteknik, läkemedel och hälsovård. Tillsammans skapar vi en
miljö som är ovanligt fokuserad, kreativ och rik på medicinsk
kompetens. Medeon-andan har gjort att de flesta företagen
stannat kvar. Målet är att erbjuda fler life science-företag ett
centralt placerat kontor på Medeon i Malmö, med god service
och unika nätverksmöjligheter.
Medeon erbjuder följande:
• Kontor och konferens
• Medeons inkubator
• Kompetensnätverk
• Service
Alla kan inte bli Medeon-företag
Varje företag i forskningsparken har genomgått en enkel men
viktig granskning avseende inriktning och verksamhet. Grundkriteriet är en affärsidé för produkter eller tjänster inom life
science. Målet är att skapa en stimulerande företagsmiljö med
maximalt kompetensutbyte.

Medeons inkubator
Medeons inkubator är en perfekt tillväxtmiljö med tillgång till
branschspecifik coachning, affärsrådgivning, utbildning och
andra tjänster. Vem får plats i inkubatorn? Har du en affärside
inom medicinteknik, bioteknik, läkemedel eller hälsa lyssnar vi
gärna? Oavsett om du forskar, arbetar inom vården eller studerar. Tillsammans gör vi en bedömning om Medeon är rätt plats
för din ide. Grundkravet är en ide med växtkraft.
Personal
Teamet på Medeon har mångårig erfarenhet från det privata
näringslivet inom marknadsföring, försäljning, ekonomi och
företagsledning. Vi har också nära samarbeten med övriga
aktörer i det regionala innovationssystemet.
Läs mer om Medeon på www.medeon.se. Vi finns även på
facebook

Medeon Science Park
Adress: Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö
Telefon: 040-32 10 00
E-post: medeon@medeon.se
www.medeon.se
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We guide entrepreneurs to success
Minc stöttar entreprenörer till en snabbare tillväxt och
minimerar risker i en kreativ och nätverksbaserad miljö.
Minc är en plats för möten mellan unga entreprenörer,
traditionellt näringsliv och forskning och innovation.
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Minc/Incubator
På Minc/Incubator hjälper vi utvalda entreprenörer att bygga
bolag, lite smartare och bättre i ett unikt två-årigt inkubator
program. Hos oss bygger du plattformen för ett framtida
tillväxtbolag. Minc väljer entreprenörer och affärsidéer inom
IT, design och digitala medier genom att titta på tillväxt
potential, innovationshöjd, marknadsnärhet, entreprenöriellt
driv och möjlig internationalisering
De bolag som antas till Minc/Incubator erbjuds:
• Egen affärsutvecklare med relevant branschkompetens
• Individuellt anpassat inkubatorprogram
• Utveckling och utbildning inom rekrytering, försäljning,
finansiering, affärsmodeller och PR.
• Mincs unika entreprenörsnätverk
• Nätverk och kontakter till utvecklingsresurser, bransch
kompetens, såddpengar och riskkapital
• Arbetsplats, mötesrum, IT, reception

Detta ingår på Minc/Workspace:
• Trådlöst Internet
• Fullt möblerade arbetsplatser/kontorsrum
• Städning
• Utskrifter
• Tillgång till mötesrum och reception
• Delaktighet i nätverket Minc, t ex Minc-frukost

Minc/Workspace
Minc/Workspace är en modern och flexibel kontorsmiljö för
företag som vill vara i en dynamisk miljö tillsammans med
andra entreprenörer och nära intressanta start-ups. Minc/
Workspace erbjuder trådlöst Internet, fullt möblerade rum,
städning, skrivare och tillgång till mötesrum och reception.
Men viktigast av allt är att du hamnar i en innovativ kontorsmiljö i ett nätverk bland andra entreprenörer.
Från det att du tecknar avtal garanterar vi att du kan vara
inflyttad och uppkopplad inom ett dygn.

Tveka inte att kontakta oss för ett
förutsättningslöst möte!
info@minc.se

Minc/Meetings:
Minc/Meetings är en mötesplats där unga entreprenörer
möter etablerat näringsliv framför allt inom IT, design och
Digitala media. Minc är en neutral plats för rådgivare och
investerare att möta entreprenörer, nystartade bolag och
ta få ta del av nya idéer. Minc samarbetar med bland andra
Connect Skåne, Mobile Monday, Teknopol, Media Evolution
och näringslivet i regionen för att skapa innehåll och arrangemang som inspirerar och berör.

Minc
Adress: Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö
Telefon: 040-630 90 00
E-post: info@minc.se
www.minc.se
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Drömmer du om att driva eget företag?
Nyföretagarcenter Syd är stiftelser som vänder sig till dig
som funderar på att starta eget eller som vill utveckla din
befintliga verksamhet. Vi kan hjälpa dig att gå vidare med din
affärsidé, samt etablera kontakt med andra företag, banker
och myndigheter. Nyföretagarcenter är din kontaktpunkt i ett
stort närverk av människor och företag som har ett uttalat
intresse för framgångsrikt nyföretagande.
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Hur kan vi hjälpa dig?
Vi vet att nyföretagare har olika behov. Vi är inte specialister på
allt, utan i första hand på frågor och problem kring företagsstarten. Du kan få kostnadsfri rådgivning hos oss och hjälp med
tanker kring affärsidén och råd om ur du går vidare. Vi ordnar
regelbundet kontaktluncher och seminarier kring olika frågor
av intresse för nyföretagare. Där får du tillfälle att nätverka och
träffa våra partners. Vi har även projekt som varierar från år till
år, där du i mån av plats kan delta och utveckla ditt tänkta eller
befintliga företag på olika sätt.

Kontakt
Du kan nå oss genom att ringa 040-661 00 76 eller maila
info@mnc.se. Vi finns på Djäknegatan 28 och våra telefontider
är mellan 08.30.17.00, lunchstängt mellan 12.00-13.00. Gå gärna
in på vår hemsida www.mnc.se/www.nfcs.se.
Varmt välkommen att kontakt oss!
All rådgivning är kostnadsfri

Vi erbjuder
• Rådgivning
• Mångfaldsrådgivning
• Semiarier
• Kontaktluncher
• Projekt
• Ett fantastiskt nätverk

Malmö NyföretagarCenter
Adress: Djäknegatan 28, 211 35 Malmö
Telefon: 040-661 00 76
E-post: info@mnc.se
www.mnc.se
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Är du kreativ?
Kanske vill du sälja dina ekologiska kläder över Internet, hålla
en insamling till ett krigsdrabbat område eller förpacka din
unika idé? Då ska du kontakta Selfmade!
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Hur kan Selfmade hjälpa dig?
Har du en idé du vill förverkliga? På Selfmade ger vi kunskap,
perspektiv, kompetens och mycket mer så att dina hinder blir
mindre och dina möjligheter till framgång större!
Vi fungerar som en plattform för drivna och kreativa människor
som vill ”göra det själva”. Inga förkunskaper krävs, det enda du
behöver ha med dig är en idé du tror på. Det spelar ingen roll
om idén är kommersiell, ideell eller kulturell, det är framförallt
människan bakom idén som intresserar oss.

områden så att du på bästa sätt ska kunna ta dig från tanke
till handling. Tillsammans med andra deltagare och en mix av
professionella människor skapas en unik gemenskap av kreativa
människor. Idag finns vi i Malmö, Helsingborg och Landskrona
och det är alltid kostnadsfritt att komma till oss. Börja med att
kontakta oss!
Personal
På Selfmade jobbar fyra personer för att fånga upp dina idéer
och hjälpa dig att genomföra lyckade projekt.

På Selfmade fokuserar vi på handling och aktivitet- resultatet av
en idé kan avnjutas när den har förverkligats. Till vår hjälp har vi
ett stort nätverk av erfarna personer med kunskaper inom olika

Selfmade
www.selfmade.nu
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Är du mellan 16 och 20 år?
Du som är mellan 16 och 20 år gammal kan under ett år på
gymnasiet driva ett så kallat UF-företag. Verksamheten finns på
55 gymnasieskolor i Skåne. Ung Företagsamhet erbjuder dig
utbildning i företagande och ger dig erfarenheter du har nytta
av hela livet.
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Hur kan Ung Företagsamhet hjälpa dig?
Genom Ung Företagsamhet får du som är mellan 16-20 år
möjligheten att under sakkunnig ledning driva ett företag
under ett läsår. Arbetet med ditt UF-företag sker både i skolan
och på fritiden. Först måste du komma på en affärsidé. Därefter
får du utföra en marknadsundersökning, budgetering och
övriga delar i en riktig affärsplan. Ung Företagsamhet utbildar
dina handledande lärare och tillhandahåller ett brett utbildningsmaterial.
Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation
med syfte att tillsammans med skolan införa entreprenörskap
och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet.
Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att
träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Till varje UF-företag knyts en rådgivare från näringslivet som
fungerar som mentor. UF arrangerar även mässor, kick-off vid
terminsstart och seminarier och tävlingar. Du och dina kollegor
i UF-företaget är försäkrade genom Ung Företagsamhet under
hela verksamhetsåret. Prata med dina lärare på skolan om möjligheterna för dig och dina kompisar att testa på företagande
på skoltid. Det är både utvecklande och väldigt roligt!
Personal
Idag arbetar tre personer heltid på Ung Företagsamhets kontor
i Skåne. Vi har alla olika bakgrund men med det gemensamt att
vi brinner för att unga ska tro på sin egen företagsamhet.

Ung Företagsamhet Skåne
Box 473, 201 24 Malmö
Regionchef: Jonas Lundström
E-post: jonas.lundstrom@ungforetagsamhet.se
www.ungforetagsamhet.se
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Har du en idé som kan skapa nya jobb?
Vår idé är att hjälpa dig att nå framgång.
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 et här är Uppstart Malmö
D
Kanske är du redan företagare med ambition att expandera.
Eller så har du bara en väldigt bra plan. Det viktiga är att du har
en affärsidé du tror på – med potential att generera jobb för
fler än dig själv.
Om din affärsidé ger möjlighet till tillväxt med lönsamhet kan
vi i en personlig dialog diskutera på vilket sätt vi kan medverka
och hjälpa dig att förverkliga den.

Uppstart Malmö är en stiftelse som tillsammans med ett antal
starka investerare ger stöd till entreprenörer. Ambitionen är att
skapa tillväxt och fungera som positiv kraft för nya jobb, främst
i de delar av Malmö med hög arbetslöshet.
Hör av dig!
Gå in på uppstartmalmo.se eller ring 040-611 20 94

Uppstart Malmö
Adress: Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Telefon: 040-611 20 94
E-post: kontakt@uppstartmalmo.se
www.uppstartmalmo.se
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Näringslivskontoret, Malmö stad, arbetar med att skapa
goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Malmö. Det gör
vi bland annat genom att förenkla och stödja näringslivets
strävan att växa, ge stöd till innovativa miljöer och att
marknadsföra Malmö som etableringsort.
Läs mer på www.malmobusiness.com
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Andra organisationer och nätverk.
Företagsgrupper
Bulltofta Företagsgrupp
www.bfg.se

Hamnens Företagsgrupp
www.hfg.nu

Malmö Centrum Företagsgrupp
www.malmocentrum.com

Citysamverkan
www.malmocity.se

Hyllie Företagsgrupp
www.hylliefg.se

Möllevångens Företagsgrupp
www.mfg.se

Fosieby Företagsgrupp
www.fosieby.se

Limhamns Företagsgrupp
www.lfg.se

Sofielunds Företagsgrupp
www.sofielund.net

Östergruppen
www.ostercity.se

Myndigheter och organisationer
Bolagsverket
www.bolagsverket.se

Företagsregistrering
www.verksamt.se

Exportrådet
www.swedishtrade.se

Skatteverket
www.skatteverket.se

Företagarna
www.foretagarna.se

Svenskt Näringsliv
www.svensktnaringsliv.se

Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren
www.handelskammaren.com
Tillväxtverket
www.tillvaxtverket.se

Tullverket
www.tullverket.se
Patent- och registreringsverket
www.prv.se
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Näringslivskontoret
Besöksadress Lugna gatan 84
Postadress Malmö stad, 205 80 Malmö
Telefon 040-34 17 00 • Fax 040-611 27 06
E-post naringsliv@malmo.se • URL www.malmobusiness.se

