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 För kännedom, så har den tryckta versionen av CORDIS upphört att utges. Istället 
kommer information om olika EU-finansierade forskningsprojekt att tillkännages i 
publikationen ”research*eu”, som är en bredare informationssatsning avseende 
forskningsresultat och samhällsnytta. Se http://ec.europa.eu/research/research-eu. 

 

 Värt att notera, är att rapporten Supporting the internationalisation of SMEs (Final 
report) nu kompletterats med en upplaga som heter Good practice selection. Kul är att 
ALMIs paradnummer ”Move or stay and improve” ånyo lyfts fram liksom match-
making-projektet ”b2fair” där flera ALMI/EIC aktivt varit delaktiga och svensk 
koordinator är ALMI/EEN i Örebro. 

 

 DG Regio’s kommissionär Danuta Hübner slår ett slag för mikrokrediter inom EU 
genom lansering av ett ”nytt” initiativ. Inom EU utgör mikrokrediter lån under € 25 000, 
och är avsett för mikroföretag, dvs företag med färre än 10 anställda (ca 91 % av alla 
europeiska företag). Prognosen för utlåning till målgruppen är ca 700 000 nya lån/år till 
ett belopp om ca € 6.1 mdr. Medlemsstaterna inviteras till samtal om anpassning av 
nationella regelsystem, utformning av operativa system för dito aktörer, kopplingar till 
andra finansieringssatsningar typ JEREMIE m fl …….. Finns väl skäl att lägga ALMI-
aspekter på det där! 

 

 Vill bara peka på att det nu finns en uppdaterad version av ”EUs institutioner och 
kontaktvägar” som ges ut av EU-upplysningar, Riksdagsförvaltningen. 

 

 REACH – har jag redan tidigare informerat om. Men det finns skäl att ”flagga” ytterligare 
tror jag eftersom många av ALMIs kundföretag kan behöva se över sin hantering av 
(tillverkar/använder/importerar/säljer) olika kemikalier. REACH är en sammanhållen, 
tvingande EU-förordning för alla kemikalier på den inre marknaden. Viktigt att 
kontrollera om registreringsskyldighet gäller för företaget och om så är fallet att 
registrering sker före den 1 december 2008. 

 

 På tal om ”green standards” börjar det komma en hel del kritik från företag och 
organisationer om att kommissionen ”överarbetar” området. Förutom REACH finns 
redan RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances in electrical and electronic 
equipment) samt WEE (Waste from Electrial and Electronic Equipment). På gång är 
även en utvidgning av befintlig lagstiftning rörande “eco-design” som gäller från 2005 – 
nytt förslag kommer den 14 maj ………. 

 

 Stor informationsdag (ca 300 deltagare) var det avseende finansiering mm för projekt 
inom Miljö-Innovation inom CIP den 8 maj i Bryssel. Nationella informationsdagar följer 
under maj-juni. För Sverige är det ännu oklart när/var särskild info-träff ordnas.              
Ansökningsomgången för detta projektområde gäller för tiden 21 april – 25 september 
2008. Total budget är € 28 miljoner. 

 

 Det blir inte någon SME Finance day i Stockholm den 12 juni som tidigare planerats. 
Nytt datum för svenskt vidkommande anges nu till den 25 september i Stockholm, enligt 
pålitlig källa inom DG Enterprise and Industry. 

http://ec.europa.eu/research/research-eu
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 Open call for Small Business Act har resulterat i 500 inkommande svar från främst små- 
och medelstora företag. Flest svar har inkommit från Frankrike, Tyskland, Storbritannien 
och Italien. De största problemen företagen möter är administrativa hinder och byråkrati 
följt av brist på tillgång till finansiering samt skatter. Fortsättning följer ……. 

 
 


