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Generationsväxling Större marknad

Kapitalförsörjning Innovation

Kompetensförsörjning

Vi tar tillsammans med dig fram 
en handlingsplan eller del av 
värdering av ditt bolag inför ditt 
ägar- eller generationsskifte. 

Vi hjälper dig förbereda ditt 
företag med budget, affärsplan 
eller annat som kan behövas för 
att hitta nytt kapital.

Vi skapar tillsammans med dig 
en plan för hur du vill jobba för att 
bli attraktivare som arbetsgivare  
och på sikt förbättra möjligheten 
att hitta rätt kompetens.                                             

Tillsammans tar vi fram en 
mall och plan för dina 
rekryteringsannonser.   

Erbjudande 
- exempel på insatser som planeras

Unik Möjlighet

Ta vara på nytänkande idéer 
hos dina anställda!

Actionplan för hur du når en 
större marknad.

Ett begränsat antal 
företag kommer att få 
extern konsulthjälp 
inom dessa områden så 
anmäl dig redan nu!

Kontaktpersoner
Amanda Flodin
Telefon: 073-077 88 54
amanda.flodin@sorsele.se 

Erika Hjukström
Telefon: 072 - 239 86 53
erika.hjukstrom@sorsele.se

Pär Röckner
Telefon: 0952-143 29
par.rockner@sorsele.se
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Projekt NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region 
finansieras av kommunerna i region10, Region Västerbotten, och 
Tillväxtverket genom EUs Regionala fond. Projekttid 2018-2020.

ÄGARSKIFTEN
Vi vägleder i processen 
med att förbereda sig för 

ägarskifte. Att börja förberedel-
serna i god tid och ta fram en 

handlingsplan där steg för steg 
definieras gör att ett livsverk 

kan leva vidare i nya 
händer.

STÖRRE MARKNAD
Vi vägleder med 

marknadsplaneringen för att 
nå en större marknad. Det 
kommer också att erbjudas 

möjlighet att delta seminarieserier 
och workshops om bl a 

upphandlingar, 
export och sälj.

INNOVATIONER
Vi hjälper till med 

processer & nätverk. Det 
kommer också att erbjudas
 innovationsseminarier mot 

grupperingar av företag. 

VÅRT MÅL ÄR 

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

DETTA MÅL SKALL NÅS GENOM ATT 

• 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. 

• Fler företag i Region 10 ska jobba med  
innovativa processer.

VI RIKTAR OSS TILL

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

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

VILHELMINA

DOROTEA

ÅSELE

LYCKSELE

STORUMAN

SORSELE

ARJEPLOG

ARVIDSJAUR

MALÅ

NORSJÖKAPITAL-
FÖRSÖRJNING

Vi kan handleda företaget så att 
de är väl förberedda inför samtal 

med finansiärer. De kan också berätta 
om olika finansieringsformer och vilka 

olika möjligheter av 
tillväxtkapital som finns.

KOMPETENS-
FÖRSÖRJNING

Genom handledning och 
seminarier hjälper vi företagen att 

bli mer inkluderande, 
konkurrenskraftigare och 

attraktivare som 
arbetsgivare.
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