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Näringslivsutveckling
i Möjligheternas region
VAD?
Ett samverkansprojekt mellan tio kommuner i
Västerbottens och Norrbottens inland.
VARFÖR?
Uppnå målsättningen att vara en attraktiv region med fler
konkurrenskraftiga företag som utvecklar och tillvaratar
kvinnor och mäns kunskaper.
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VÅRT MÅL ÄR

VI RIKTAR OSS TILL

Fler växande företag som drivs av både kvinnor och/eller män
inom Region 10.

Projektets primära målgrupp är företag som drivs/ägs av både
kvinnor och män inom Region 10.

DETTA MÅL SKALL NÅS GENOM ATT

Särskild prioritet riktas mot kvinnor, unga tjejer och killar samt
utlandsfödda.

•

Fler företag I Region 10 ska sälja på en större marknad.

•

Företag i Region 10 som står inför ett generations- eller
ägarskifte har större kunskap och står bättre rustade inför
ägarskiftet.

•

Företag i Region 10 har en ökad kunskap om hur de blir
konkurrenskraftigare och attraktivare som arbetsgivare.

•

Företag i Region 10 har större kunskap som stärkt
deras förmåga till kapitalförsörjning.

•

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Genom handledning och
seminarier hjälper affärscoachen
företagen att bli mer inkluderande,
konkurrenskraftigare och
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olika finansieringsformer och
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vilka olika möjligheter av
processen med att förbereda
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finns.
förberedelserna i god tid och ta fram
en handlingsplan där steg för steg
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