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NÄRINGSLIVSINFO
TILL FÖRETAG OCH TILL DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV VÄSTERÅS NÄRINGSLIV

Släppta restriktioner och vår i sikte!
Här kommer tips och användbar information till dig som är företagare i Västerås. Vi vill påminna om att
nyttja vår näringslivsservice! Den finns tillgänglig för dig som behöver stöttning vid exempelvis
utveckling av ditt företag, vid etablering och expansion samt lotsning i den kommunala organisationen.
Psst…Invest Västerås är numera en del av Stadsledningskontoret på Västerås stad. Vår verksamhet är
densamma och vi kommer fortsätta att driva kommunens näringslivsarbete och se till att Västerås har
bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag.

KOSTNADSFRI NÄRINGSLIVSSERVICE
HJÄLP ATT HITTA DE
RÄTTA KONTAKTERNA

BEHÖVER DU FLERA
TILLSTÅND?

ETABLERING OCH
EXPANSION AV FÖRETAG

Det kan handla om

Har du ett ärende som kräver

Vi hjälper dig som vill

affärsutveckling, nya
mötesplatser, nätverk eller

flera tillstånd? Vi kan anordna ett
möte där du får träffa berörda

expandera eller funderar på att
etablera ditt företag i Västerås.

kontakter med andra
företagsfrämjande aktörer.

enheter samtidigt från
Västerås stad.

Vi har även koll på tillgängliga
lokaler och mark.

VAD TYCKER DU OM PLATSEN VÄSTERÅS?
TA CHANSEN ATT TYCKA TILL.
En del i vårt arbete som näringslivsaktör är att marknadsföra Västerås samt skapa förutsättningar för att
Västerås ska vara en attraktiv stad att driva företag i. Därför låter vi företag inom kommunen få möjlighet
att ge sin bild av platsen Västerås. Förhoppningsvis har du fått undersökningen av oss via mejl och har
du redan fyllt i den kan du bortse från denna påminnelse.

Till undersökningen

NÄRINGSLIVSEVENEMANG

NÄRINGSLIVSFRUKOST
Tillfällen: 9 mars, 6 april, 11 maj
Tid & plats: 08.0009.00 (frukost från 07.30) På Sky bar, Hotel Plaza
Möteskoncept för företag i Västerås. Under morgonen får du koll på vad som händer inom aktuellt tema,
nyheter och tips från Västerås företagsfrämjande aktörer och Västerås stad samt får möjlighet att träffa
och lyssna till andra företag.
Mer info & anmälan!

BRANSCHTRÄFF FÖR RESTAURANGSBRANSCHEN
Invest Västerås anordnar olika branschträffar på uppdrag av Västerås stad med syfte att inspirera, stärka
företagandet och skapa samverkan mellan näringslivet och politiken.
Datum: 24 mars
Tid: kl 0810.00
Tema: Hitta rätt personal inom restaurangbranschen
Har du svårt att hitta personal inom hotell och restaurang? Tillsammans med Svenskt näringsliv samlar
vi aktörer inom kompetensutveckling och utbildning för att belysa och ta tag i problemet. Syftet med
träffen är att kraftsamla för att tillsammans hitta lösningar för branschen. Ta chansen att vara med och
påverka!
Anmälan: invest@vasteras.se

GULDSTÄNK 17 MARS
Näringslivsgalan Guldstänk kan äntligen
arrangeras och du kan rösta på nominerade
företag i sex olika kategorier.
Mer info & biljetter

STÖD ATT SÖKA
NYHET!
SÖK EUBIDRAG

STÖD TILL DIG SOM VILL
UTVECKLA PLATSEN DU BOR PÅ

Du som företagare har nu möjlighet att få
ersättning både för en professionell genomgång
av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad
IP Scan, och för avgiften vid registrering av

Nu finns 8 mlj. kr som ska gå till att utveckla vårt
område och företag, föreningar och
organisationer kan nu söka stöd för olika
utvecklingsprojekt. Ex: göra något för miljön,

varumärke, design och patent. Ansökningstiden
pågår hela 2022 och det finns två olika bidrag att
söka.

skapa social inkludering, utveckla företaget, och
så vidare. Sök stödet under 2022 hos Leader
Mälardalen!

Läs mer och ansök om EUbidraget här!

Kontakta:
Maja@leadermalardalen.se
mia@leadermalardalen.se

LÄNKAR & TIPS!SM DOLOR SIT AMET, GNA .
HÅLL KOLL PÅ VERKSAMT.SE

En bra sida att alltid hålla koll på! Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för
företagsinformation och företagstjänster. Här finns även information om vilka stöd som finns att söka.
verksamt.se

VÄSTERÅS FÖRETAGSREGISTER
I företagsregistret kan du kostnadsfritt söka och hitta alla aktiva företag och organisationer inom
Västerås kommun. Här kan du även gratis uppdatera ditt företags uppgifter.
Sök och uppdatera här!

AKTUELLA UPPHANDLINGAR VÄSTERÅS STAD
Läs mer om vilka upphandlingar som är aktuella just nu och vad som gäller inom lagen för offentlig
upphandling.
Aktuella upphandlingar Västerås stad.

VILL DITT FÖRETAG HA
BESÖK AV OSS?
Vi träffar regelbundet företag för att se vad era
verksamheter behöver för att utvecklas.
Här träffar vi Netcontrol AB  Ett internationellt
företag och en del av Netcontrol Group, som har
30 år i branschen, och är verksamt inom energi
och automationsindustrin.
Boka träff med oss på invest@vasteras.se

Kontakta oss

Detta är ett utskick från Invest Västerås, en del av Västerås stad. Vi ser till att Västerås har bästa möjliga
förutsättningar för etablering och utveckling av företag.
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