
NETPORT SCIENCE PARK, Anders Qvarnström 
Det finns stora möjligheter att få projektfinansiering från Energimyndigheten. Anders berättar mer om vilka
utlysningar som finns och hur ni kan få hjälp med ansökan genom 2 EM-Power som är ett uppdrag från
Energimyndigheten. 

REGION BLEKINGE - företagsstöd, Anna Althini 
Hur kan Region Blekinge bidra med finansiering till investeringar? 
Anna informerar om mikrobidrag, stöd till konsulttjänster och andra företagsstöd som Region Blekinge kan
bistå med.

TECHTANK, Roland Porter
Roland kommer att berätta hur ni kan ta del av företagsstöd och coachning inom omställningslyftet och
även om möjligheter som finns med automationscheckar. 

REGION BLEKINGE - Regionala kulturstöd, Görel Abrahamsson
Hos Region Blekinge kan professionella kulturskapare få produktionsstöd, det är en form av projektstöd
som kan sökas av professionella konstnärer och kulturskapare verksamma i Blekinge. Det finns även
möjlighet att söka projektmedel för att stärka och utveckla kulturella- och kreativa näringar i Blekinge.

ALMI, Helena Holgersson
ALMI erbjuder finansiering genom verifieringsmedel och lån, som innovationslån, tillväxtlån och vårt viktiga
gröna lån. I samband med affärsutveckling kan de ge företag en helhelhetslösning. 

BLEKINGE BUSINESS INCUBATOR, Anders Cronholm
BBI hjälper er med affärsstöd, verifieringscheckar och tidig finansiering för startups.

BLUE SCIENCE PARK, Daniel Hansson
Tech Concept Lab - expertstöd/rådgivning för teknisk validering av idéer i tidigt skede. Få tillgång till
experter som hjälper dig att förstå och utveckla tekniken i din affärs- eller produktidé.

BUSINESS BLEKINGE, Petronella Lång
Genom Business Blekinge kommer du som företag i kontakt med ett brett nätverk av aktörer som kan
hjälpa ditt företag ut på nya marknader. Vi erbjuder exempelvis finansieringslösningar via aktörer som
Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, Almi och Region Blekinge eller företagsspecifika konsultstöd.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BLEKINGE, Lene Håkansson
Länsförsäkringar Blekinge vill investera i lokala tillväxtbolag som kan generera arbetstillfällen i länet. De
investerar i nystartade företag eller verksamheter som redan är etablerade men som behöver hjälp att
växla upp till nästa nivå. De letar efter hållbara och skalbara affärsidéer och vill investera i driftiga företag i
Blekinge!

Aktörer som vill träffa dig! 
Minimässa - få hjälp att finansiera ert utvecklingsprojekt

Evenemanget är en del av 2 EM-Power som finansieras av Energimyndigheten


