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En
samenwerkingsverband
tussen de acht
gemeentes in het
binnenland van
Västerbotten.
Met als doel een
attractieve regio te
creëren voor meer en
groeiende bedrijven.

Möjligheternas Region is een samenwerkingsverband tussen de acht
gemeentes in het binnenland van de provincie Västerbotten. Doel is
om een attractieve regio te creëren voor meer nieuwe en groeiende
bedrijven. Het project vindt plaats tussen 01-09-2015 en 31-12-2018.

Ons doel is

• Meer startende bedrijven in de gemeentes.
• Aantal groeiende bedrijven in de 			
gemeentes neemt toe.
• Toename van het aantal producten en 		
diensten op de markt afkomstig uit de
gemeentes.

Wij richten ons op

• Entrepreneurs, mensen met ideeën en
bedrijven die zich willen ontwikkelen.

• Daarnaast hebben wij als extra
aandachtspunt jonge volwassenen, vrouwen en
personen met een buitenlandse achtergrond.

Deze doelen zullen behaald worden door
•
•
•
•

Het aanbieden van coaching aan zowel 		
starters als bedrijven.
Activiteiten en steun die toegespitst zijn 		
op uw situatie en op uw wensen.
Door individuen te motiveren om een 		
bedrijf te starten, het ontwikkelen van hun
bedrijf of hun ideeën te realiseren.
Een aantal bedrijven helpen zich te 		
ontwikkelen van goed tot best in hun 		
branch.

Wil jij een bedrijf
starten, of jouw bedrijf
ontwikkelen? Heb je een idee
dat je wilt realiseren of wil je
praten over een idee? Neem dan
contact op met een van onze
lokale bedrijfscoaches.

Wij kunnen je o.a.
helpen met alles van
bedrijfsplannen tot het
maken van contacten. Je
kunt ideeën met ons bespreken
wanneer jij jouw bedrijf wilt
ontwikkelen, wij zijn daar
waar jij bent en zien de
mogelijkheden in jouw
ideeën.

