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Har du en idé eller vill
utveckla ditt företag?
Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer.
Oavsett i vilken fas din idé eller ditt företag befinner sig, ska det
vara lätt för dig att komma framåt. Vi samarbetar för att du ska
hitta rätt.
Det är lätt att starta företag i Uppsalaregionen. Hör av dig
så berättar vi mer!
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Är din idé unik? Vi har förstudiemedel som gör det möjligt att utvärdera din idé. Du kan få hjälp med t. ex. kommersiell värdering,
teknisk utvärdering och kontakter för att komma vidare. Inom Almis
riskkapitalverksamhet identifierar, utvecklar och investerar vi i företag
med stor tillväxtpotential.
www.almi.se/uppsala

Vi riktar oss till företag som står inför en tillväxtfas. Vår språngbrädeprocess ger dig coachning och feedback. Du arbetar fram en professionell företagspresentation inför mötet med investerarna.
www.connectuppsala.se

Att dela arbete och ansvar med andra är kärnan i de kooperativa
värderingarna. Det gemensamma engagemanget utvecklar livskraftiga
företag och orter. Kooperativa företag finns inom 300 branscher.
www.coompanion.se/uppsala

Funderar du på att starta eget? Eller vill du utveckla ditt entreprenöriella driv? Då kan vi på Drivhuset hjälpa dig! Du behöver inga förkunskaper eller affärsplaner. Fokus ligger på dig som entreprenör inte
på idén, för idéer bedömer vi aldrig. Målet är att du som entreprenör
och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill. Därför
finns vi som ett bollplank åt dig. Av oss kan du få vägledning, utbildning och tillgång till en kontorsmiljö, allt utifrån ditt eget behov.
www.uppsala.drivhuset.se

Exportrådet erbjuder professionella tjänster för företag som vill
utveckla sin export. Vi har svensk och utländsk personal på 60 av
världens viktigaste marknader samt i alla svenska län.
www.swedishtrade.se

Forskarpatent i Uppsala AB erbjuder företag och organisationer
kvalificerad rådgivning kring patent och kommersialisering av
forskningsresultat.
www.fpatu.se

Vi lotsar i frågor om:
- Starta företag
- Finansiering
- Företagsfrågor

- Affärsutveckling
- Olika tillstånd
- Rådgivning

Här har du tillgång till datorer och konferensrum, och kan
delta i våra aktiviteter.
www.foretagslotsenuppsala.se

Innovation Akademiska fångar, förmedlar och förädlar sjukhuspersonalens idéer samt har en testbädd för klinisk utvärdering av
externa idéer.
www.akademiska.se/innovation

– ger Dig som funderar på att starta företag eller har startat
kostnadsfri, konfidentiell rådgivning
– har diplomerade rådgivare (egna företagare), som hjälper
Dig med Din affärsidé och affärsplan
www.nyforetagarcentrum.se/uppsala

SLU Holding gör framstående forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tillgänglig för samhället genom att skapa nya
produkter, tjänster och företag.
www.sluholding.se

Uppsala BIO är life science-sektorns partner. Vårt program BIO-X™
vänder sig till forskare och företag som vill omsätta behov till
innovationer. På våra mötesplatser, t.ex. BIO-PUB:en, lär du
nytt och får viktiga kontakter.
www.uppsalabio.se

Uppsala Idé- och Uppfinnarförening, ansluten till Svenska uppfinnarföreningen, ger särskilt icke-akademiska uppfinningar initialt stöd för
att nå marknaden.
www.uppsalauppfinnare.se

En av landets främsta företagsinkubatorer. Erbjuder råd och stöd för
framgångsrikt företagande genom program, affärscoacher och nätverk.
Vi är branschoberoende och tar inga ägarandelar i bolagen.
www.uic.se

UU Innovation är Uppsala universitets enhet för innovationsstöd.
Vi erbjuder forskarna stöd för samarbeten med privata och offentliga
aktörer samt för utveckling och kommersialisering av idéer från
forskningen.
Uppsala universitets holdingbolag, UUAB Holding kan erbjuda
universitetets forskare såddfinansiering vid företagsstart samt hjälp
med att licensiera ut rättigheterna till ny teknik.
www.uuinnovation.uu.se
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