Finans Sök
En process för att identifiera och matcha möjlig finansiering
på en svåröverblickbar marknad
av stöd, bidrag, riskkapital och finansiella tjänster

De flesta har en ingång i det finansiella systemet
- men hur hittar man rätt?
• Tillväxt

• Baltikum
• Kompetensutveckling
•Business angels
•EU-program
• Craft
• Västra Götaland
• Bioteknik

• Nätverk
• Jobbskapande
• STEER
•Riskkapital
• Servicegrad
• Skärgård
• Balkan
•Statliga stöd
• Degerfors
• Jämställdhet
• Avkastning
• Miljöfrämjande
•IT/media
• Nyhetsvärde
•Stiftelser
• EU-samverkan
• Småföretag
• Energisparande
• Triple Helix
• Mål 2
• Mål 1 Södra
• Forskning
• Högskolekontakt
• Arkus
• SMINT
• Region
• Nystart
• Start Syd
• Unga
• Glesbygd
• Integration
• Forska & Väx

Affärslotsen©
Finansiering Affärsutveckling Affärscoach Projektledning Anbudskraft! Chef-att-hyra Ledarutveckling
Adress: Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm Telefon: 08-545 160 20 E-post: info@kunskapsbolaget.se Org.nr: 55 65 37-8501
www.kunskapsbolaget.se

Er situation
Ni behöver pengar till att utveckla er
marknad, produkter, personal eller en allmän
förstärkning av likviditet och rörelsekapital.
Men ni saknar kunskap om hur det går till att
ordna denna finansiering. Ni vet inte hur ni
ska angripa alla dessa möjligheter och har
inte tid att hantera procedurerna.

Våra resurser
Kb har tillgång till information om ca 15 000 finansieringskällor. Vi har system för att identifiera bästa
möjligheter till finansiering. Vi har egna erfarenheter av att framgångsrikt jobba mot olika finansiärer.
Vi har direkt kontakt med beslutsfattare hos många finansiärer.

Hur går det till?
Vi ger er olika vägar att lösa ert behov, beroende på hur ambitiöst ni vill driva en finansieringsprocess.
Man ska inte göra den här processen större än nödvändigt. Vi genomför en gallring för att klara ut de
grundläggande förutsättningarna för extern finansiering. Vi gör sökningar för att identifiera möjliga
finansieringskällor. Vi bistår med att matcha, med kontakter, framtagning av underlag och dialog med den
möjlige finansiären, ända fram till att resultat nås.
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