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Boka ett möte med oss - Tipsa en vän/kollega - Kontakta oss

Bäste läsare,
Välkommen till ännu ett nummer av Affärsnytt Europa.
För att skapa tillväxt räcker inte den svenska marknaden.
Internationalisering blir allt viktigare för alla typer av företag. Med
internationalisering menar vi inte bara export och import utan ökad
handel, större kontaktnät, bättre omvärldsbevakning och insikt om
konkurrenssituationen i andra länder för sin bransch. Förutom att nya
marknader kan innebära nya kunder och leverantörer kan
internationalisering också vara ett sätt att lära sig nya färdigheter och
utveckla en större kompetens inom företaget.
Funderar du på att ta första steget att internationalisera er verksamhet
och utöka ert kontaktnät och kompetens, kontakta oss!
Trevlig läsning,
Carina Lahall

Aktuellt

Polen – en intressant marknad för oss!
Per Arenö från Flex Fasadgruppen tog kontakt med
EEN för att diskutera en sökning av potentiella
samarbetspartners i Polen. Flex Fasadgruppen
består av fyra bolag som alla ägs av Myrina Invest
AB.

Productivity Connect
8-9 maj
Jönköping
Per Arenö
Flex Fasadgruppen

Resan är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete av Flex
Fasadgruppens hela produktion. Flex Fasader, som är gruppens största
dotterbolag, har under vintern flyttat in i nybyggda produktionslokaler på
Vattenverksgatan i Örebro. Gruppens totala produktionskapacitet av
framför allt fasadelement har därmed ökat, vilket också medför ökade
inköpsvolymer från underleverantörer. Flex Fasadgruppen söker därför
nya samarbetsparters och underleverantörer för produktion av
glasfasader. Dessutom är Polen en intressant marknad för
Fasadgruppens framtida expansion.
Gruppen hade planerat en resa till Poznan i februari för att träffa redan
etablerade leverantörer. EEN-kontoret i Poznan kontaktades för att hitta
nya potentiella samarbetspartners enligt Fasadgruppens önskemål. Efter
några veckor hade EEN-kontoret intervjuat ett antal företag och ett
mötesprogram togs fram.
Så här berättar Per om besöket i Poznan och de kontakter som
skapades:
- EEN-kontoret i Poznan identifierade snabbt ett antal relevanta
leverantörer och gjorde ett gediget arbete inför vårt besök, och det skedde
helt utan kostad för oss. Kontoret bistod i både planering och bokning av
vårt program och besökte dessutom samtliga företag innan vi anlände. Vi
träffade åtta potentiella leverantörer på två och en halv dag, och utan stöd
från EEN hade vi inte kunnat få ut lika mycket av vårt besök i Poznan.

Productivity Connect är
förbokade möten med fokus på
industriella produktionslösningar.
Matchmakingen riktar sig till
besökare och utställare på
Elmias fyra parallella
industrimässor. Elmia
Automation, Elmia Polymer, Elmia
Svets och Fogningsteknik samt
Elmia Material & Maskin.
Läs mer & Anmälan »
Baltic Business Arena
18-19 juni
Köpenhamn
Konferens med Matchmaking.
Upptäck affärsmöjligheter i
Östersjöregionen - och utveckla
ditt nätverk! Branscher i fokus är
Clean-tech, Renewable Energy,
Sustainable Construction, Life
Science och ICT.
Läs mer & Anmälan »
Transport och logistik:

helt utan kostad för oss. Kontoret bistod i både planering och bokning av
vårt program och besökte dessutom samtliga företag innan vi anlände. Vi
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Läs mer & Anmälan »
Transport och logistik:
"Gateway to Scandinavia"
25-26 september
Örebro

Länsstyrelsen i Örebro län lanserar
Exportcheck
Exportchecken är ett av de regionalpolitiska
företagsstöden, som alla syftar till ökad tillväxt och
sysselsättning i regionen.
Exportchecken är ett behovsprövat stöd där Länsstyrelsen bedömer en
ansökan utifrån ett flertal perspektiv. Stödet kan sökas av små och
medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor
och vill göra en extraordinär satsning på exportmarknaden. Exempel på
godkända kostnader är:

Vi arrangerar ett besöksprogram
i Örebrogregionen för utländska
företag inom transport och
logistik. Är du aktiv inom
transport- och logistikområdet
och intresserad av att finna nya
samarbetspartners? Tveka inte
på att anmäla ditt intresse.
För mer information kontakta:
Carina Lahall
Tel. 019-17 48 82

- Första deltagande i mässa eller utställning.
- Konsulter avseende rådgivningstjänster.
- Patenthjälp för den utländska marknaden.

Fredrik Skreberg
Tel. 019-17 48 53

Kostnader som ej är godkända är rese - och logikostnader samt eget
arbete. Företagen kan få upp till 150.000 kr och högst 50 % av
konsultkostnaderna. Du ansöker om stödet hos länsstyrelsen.

Aktuella mässor och
matchmaking evenemang

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen:
Pär Lundström Tel. 019 - 19 35 58
Malena Pirsech Tel. 019-19 39 99

Information om aktuell
matchmaking, mässor och
konferenser som anordnas över
hela Europa.
Besök Kalendariet

För mer info om Länsstyrelsens övriga företagsstöd klicka här.

Vinn fördelar vid tullhantering genom EUgemensamt certifieringsprogram
Authorised Economic Operator, AEO, eller godkänd
ekonomisk aktör, är ett EU-gemensamt
certifieringsprogram som syftar till en ökad
säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig
tullhantering i EU.
En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater. Alla företag, oavsett
storlek, som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO. Det
gäller tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud,
transportörer och importörer. En av fördelarna med att AEO-certifiera sitt
företag är bland annat att företaget kan få fördelar som ett icke
certifierat företag inte kan få. AEO är en frivillig certifiering. Däremot
förekommer det att vissa aktörer ställer krav på att deras leverantörer,
transportörer, speditörer och så vidare ska vara AEO-certifierade.
Fördelar
Statusen innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för dig och dina
handelspartners. En AEO-status innebär att företaget:
- Löper mindre risk för att varuflödet till och från EU blir utsatt för kontroll.
- Kan lämna önskemål om kontrollplats.
- Får lättnader i form av reducerat uppgiftslämnande för föranmälan.
- Får en enklare tillståndshantering.
- Får möjlighet till förenklingar som ger snabbare och säkrare varuflöde.
Kostnad
Det är ingen avgift för att bli certifierad. Det som kostar är den tid ni lägger
ner på att kvalitetssäkra era tull- och/eller säkehetsrutiner. Efter
granskning av Tullverket kan ni behöva göra vissa åtgärder för att kunna
säkerhetställa uppgiftslämningen till Tullverket och/eller säkerheten på
företaget. Det kan tex handla om att installera larm eller göra justeringar i
ert tulldeklarationssystem. Dessa åtgärder kan innebära en kostnad.

säkerhetställa uppgiftslämningen till Tullverket och/eller säkerheten på
företaget. Det kan tex handla om att installera larm eller göra justeringar i
ert tulldeklarationssystem. Dessa åtgärder kan innebära en kostnad.
Certifieringen
Alla företag som omfattas av tullagtsiftningen kan ansöka om att bli
certifierade. Tullverket ceritifierar företaget efter att ha granskat att AEOkriterierna är uppfyllda. En certifiering tar 120 dagar från det att ansökan
godtagits till dess att certifikatet utfärdas.
Tullsvar, Tel. 0771-520 520, svarar på frågor om tillstånd, förenklingar,
uppgifter i tulldeklarationen med mera.
För mer information, se Tullverkets webbsida.

Europeiska företag söker svenska affärs och teknikkontakter
Enterprise Europe Network har stora databaser med
företagsprofiler. Genom dessa kan svenska små och
medelstora företag hitta nya utländska
samarbetspartners. Sök själv efter profiler i databasen
på vår hemsida.
Nedan följer ett urval av de tustentals profiler som just nu finns
tillgängliga i vår databas:
A company from Serbia, specialized in production of parts used in
automotive industry, would like to find partners for outsourcing (they offer
their subcontracting services to prospective clients). (PS1-2012)
A company from Serbia, specialized in production of rolling bearings
and cardan shafts, would like to find partners for reciprocal production
and acquisition (they sell a part or a complete company). Additionally, the
company is offering their subcontracting services to prospective partners.
(PS2-2012)
A Dutch biopharmaceutical company focused on the discovery,
development and commercialization of RNA modulating therapeutics
targets for genetic disorders with a large unmet medical need. They
have a unique proprietary technology platform, which employs singlestranded RNA-based antisense oligonucleotides (AONs) to correct
mutated mRNA causing life threatening disorders. The company is
looking for technologies and further disease cases for the development of
RNA based therapeutics. (PS3-2012)
A Turkish SME dealing with impregnation of casting products like
valves, pneumatic equipment is looking for partners to build joint
venture in Turkey. The potential partner should be preferably experienced
in casting, moulding or machinery sectors. (PS4-2012)
Vill du göra en egen partnersökning, kontakta oss så skriver vi
samman era önskemål och använder sedan vårt europeiska nätverk
för att sprida profilen.

Viktiga standarder inom EU:s
maskindirektiv
Nyligen publicerade EU -kommissionen en lista med
referenser på harmoniserade standarder, som faller
under maskindirektivet. Dessa standarder erbjuder
lösningar för att upprätthålla efterlevnaden av
direktivets mål inom hälsa och säkerhet.
Som företagare skall man dock komma ihåg att
standarderna ej är tvingande, utan det är valfritt om
man vill föja dem eller inte, så länge man följer
direktivets grundläggande hälso - och
säkerhetsföreskrifter.

standarderna ej är tvingande, utan det är valfritt om
man vill föja dem eller inte, så länge man följer
direktivets grundläggande hälso - och
säkerhetsföreskrifter.
Läs mer här.
Enterprise Europe Network har tagit fram en broschyr
med kortfattad information kring maskindirektivet
och vad det innebär. Klicka här för att ta del av
broschyren.

Turism - viktig ekonomisk drivkraft i EU
2012
72 procent av EU-medborgarna reste under 2011 och
över 80 procent av de tillfrågade i en av Eurostat
nyligen genomförd undersökning angav att de skulle
resa under 2012.
Och allt fler väljer Europa som destination när de skall åka på semester.
Redan 2011 valde många individer Europa som resmål och gruppen som
reser till Europeiska destinationer kommer att öka under 2012 enligt
Eurostat. EU-kommissionären, Antonio Tajani, kommenterar
undersökningen: ”Den Europeiska turismsektorn har presterat väl och
växte även under 2011. Våra data understryker nu också att sektorn
kommer att växa ytterligare under 2012. Detta bekräftar att resor och
turism är viktiga ekonomiska drivkrafter för Europas ekonomiska
återhämtning.”
Läs mer om undersökningen och hur EU -medborgarna väljer att resa här.

Projektfinansiering inom informations - och
kommunikationsteknik
EU-kommissionens program för informations - och
kommunikationsteknik. ICT PSP, är nu öppet för
ansökningar. Programmet fokuserar i år på följande
fem områden:
1. ICT for "smart cities"
2. ICT for health, ageing well and inclusion
3. Trusted eServices and other actions
4. ICT for innovative government and public services
5. Digital Content, open data and creativity
Utlysningen är öppen tom 15 maj 2012. För mer
information om programmet klicka här.

51 miljoner euro i forskningsfinansiering
till Östergötland från EU:s
forskningsprogram Fp7
20 företag, institut och universitet i Östergötland har
hittills fått 51 miljoner euro i forskningsfinansiering från
EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling,
FP7.
Läs mer här.
__________________________________________

Ny utlysning inom LIFE +
EU-programmet Life + som skall bidra till att
genomföra, uppdatera och utveckla EU.s miljöpolitik
och miljölagstiftning är nu öppet för ansökningar.

EU-programmet Life + som skall bidra till att
genomföra, uppdatera och utveckla EU.s miljöpolitik
och miljölagstiftning är nu öppet för ansökningar.
Läs mer här.

Enterprise Europe Network på Twitter
Följ Örebro -kontoret på: www.twitter.com/EENOrebro
Följ Enterprise Europe Network på EU -nivå:
www.twitter.com/TheNetwork_EU

Affärsnytt Europa
Enterprise Europe Network/ ALMI Företagspartner Mälardalen AB
Köpmangatan 23 -25, 702 23 Örebro
Tel: 019 -17 48 80, Fax: 019 -17 48 30
E-post
Webbsida

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

