EFTERFRÅGAD NYHET!
PROCESSTÖD FÖR FÖRETAGARE SOM FÅTT INVESTERINGSSTÖD

Jämställdhet och mångfald
Nu har du och ditt företag möjlighet att delta i en satsning från Tillväxtverket och Region Norrbotten som
innehåller ett kunskapsstöd/processtöd i jämställdhet och mångfald. Erbjudandet vänder sig till de företag
som beviljats investeringsstöd av Länsstyrelsen/Region Norrbotten. Syftet med insatsen är att öka kunskapen
kring hur man kan arbeta långsiktigt för att nå både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder till sitt
företag för att nyrekrytering och tillväxt i företaget ska underlättas. Projektet kommer att pågå under 2017
samt delar av 2018.

Bakgrund
De nya förordningarna som styr regionala investeringsstöd har höjt kraven på att stödsökande företag ska
arbeta mer aktivt för att nå både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder till sina företag för att
möjliggöra stärkt kompetensförsörjning och tillväxt.
Region Norrbotten har av regeringen fått i uppdrag att verka för jämställd regional tillväxt. För att en region
ska utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens och att varje individ ska
ha möjlighet att använda sina talanger inom de områden där man har de bästa förutsättningarna oavsett kön,
ålder eller bakgrund. Jämställdhet och mångfald skapar bättre förutsättningar för ökad tillväxt, sysselsättning
och stärkt konkurrenskraft.

Vad omfattar erbjudandet?
Du som mottagare av företagsstöd erbjuds att tillsammans med Sara Nilsson, processledare
Region Norrbotten, titta på verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Det medför möjligheten till att förstå
kopplingen mellan jämställdhet och tillväxt, få ökad insikt om hur stereotyper om kvinnor och män skapar
hinder för tillväxt och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare med stärkt konkurrenskraft vid rekrytering.
Erbjudandet omfattar inte ekonomisk rådgivning.

Vad kommer det att kosta?
Deltagandet kommer att kosta arbetstid och engagemang. Processtödet avsätter 10-12 timmar tillsammans
med företagsledningen på plats hos er på företaget under en tidsperiod på upp till tre månader. För att
erhålla processtödet behöver företagsledaren delta i alla delar och bistå med kunskap och information om
företaget i samarbete med processtödet. Tystnadsavtal upprättas. Insatsen finansieras av Tillväxtverket.

Hur går man tillväga?
Du anmäler dig till Näringslivskontoret i din kommun och den person som du
fått erbjudandet av. Inom en vecka kommer du att bli kontaktad av Sara
Nilsson, Region Norrbotten, för att boka in ett första möte som kommer
att ske på företaget. Kommunens näringslivsutvecklare deltar också
på mötet. Tillsammans diskuterar ni hur erbjudandet kan komma att
utformas vid ditt företag.
Eftersom vi vill påbörja arbetet så snart som möjligt ber vi dig att
anmäla deltagande så snart du har fattat ett beslut.

Boka möte: Anmäl dig till Näringslivskontoret i din kommun och den
person du fått erbjudandet av.

