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främjar framtida tillväxt och stabilitet

Projektet ”Blekinge – Utveckling i Samverkan” medfinansieras av
Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Projektägare är

www.helasverige.se

www.envalls.se

Länsbygderådet i Blekinge i samarbete med kommunbygderåden.

Blekinge har ett stort behov av kompetensutveckling
Kompetensutveckling är ofta eftersatt hos småföretag. Samtidigt är

Kraftsamling

det strategiskt viktig för företagets utveckling och överlevnad. Projektet

Projektet ”Blekinge – Utveckling i Samverkan” genomför en invente-

”Blekinge – Utveckling i Samverkan” genomför nu en förstudie där vi

ring och sammanställning av behovet av kompetensutveckling för små

erbjuder småföretag utanför centralorterna i Blekinge professionell

företag i Blekinge. På detta sätt tydliggör vi vilka behov av kompetens-

vägledning i att genomföra en kompetensbehovsinventering och upp-

utveckling som finns. Samtidigt tydliggörs likheter i företagens förut-

muntra till samverkan. Vårt mål är sedan att kunna genomföra de

sättningar och problembilder. Allt sammantaget gynnas företagen genom

efterfrågade åtgärderna med preliminär start januari 2010.

ett ökat samarbete och utbyte av erfarenheter och idéer. Projektet har
även till uppgift att beakta faktorer som berör jämställdhet och till-

Flest småföretag

gänglighet.

År 2008 var ca 92% av företagen i Blekinge småföretag med färre än
10 anställda. Vår erfarenhet säger att det är de små företagen som

Målgrupper

har lättast att halka efter eftersom de sällan anser sig ha den tid och

Vi vänder oss till småföretag som är färre än 10 personer och har sin

de resurser som krävs för den kontinuerliga och systematiska kompe-

verksamhet förlagd utanför centralorterna i Blekinge. Även småföreta-

tensutvecklingen.

gare utan anställda och företagare på halvtid är välkomna att deltaga.

Nya tider – nya krav

Kontakta oss

Blekinges landsbygd genomgår nu en kraftig strukturomvandling.

Tag chansen att kompetensutveckla ditt företag och satsa på en fram-

Traditionella sysselsättningar som jordbruk och fiske ersätts allt mer

tida tillväxt. Gå in på www.blutsam.se och anmäl ditt intresse för att

av turism och upplevelser. Verksamheter som oftast består av små

delta i inventeringen senast 2009-07-31.

företag med stort behov av innovationsförmåga och samarbete. För
att utveckla dessa sysselsättningsintensiva småföretag krävs en gemensam kraftinriktning för att höja kompetensen och stärka samarbetet.

Välkommen med din anmälan!

