NÄRINGSLIVSNYTT
Simrishamns kommun, februari 2017

FRUKOSTMÖTE FÖR
FÖRETAGARE 2/3
Välkommen till årets första frukostmöte för företagare, torsdagen
den 2 mars kl. 7.30 på Skeppet, Marint centrum i Simrishamn!
Recept på framgång är morgonens tema. Företagarna Syds regionchef Magnus N:son
Engelbäck och Elin Dahn Gellerfelt från Skillinge hamnkrog och Mat på Östangård,
samtalar med Håcan Nilsson om deras syn på framgång. Elin utsågs till Årets unga
företagare i Simrishamns kommun 2016.
Det blir även aktuell information från Simrishamns kommun och Företagarna, samt
tid för diskussion och frågor. Frukostmötet avslutas kl. 9.
Föranmälan görs till näringslivsutvecklare Lars Persson, 0414-81 91 22,
lars.persson@simrishamn.se, eller till Företagarna, info@ceciliagranquist.se
Frukostmötet arrangeras av Simrishamns kommun i samarbete med Företagarna Österlen.

EXPORTCENTRUM
SKÅNE HAR ÖPPNAT!
Vill du göra affärer med andra länder? Eller satsa
på en ny marknad? Hos Exportcentrum Skåne
kan du få rätt hjälp utifrån dina egna behov.
Exportcentrum Skåne är ett nytt stort samarbete med syfte att
förenkla för företag att växa internationellt. Målet med Exportcentrum Skåne är att bidra till att fler företag i regionen växer
genom internationalisering och export. Initiativet är en del av
regeringens strategi för att stärka svensk export.
https://www.verksamt.se/web/skane/hem/vill-du-vaxa-pa-eninternationell-marknad
Bakom Exportcentrum Skåne
står ALMI, Business Sweden,
EEN, EKN och Invest in Skåne

BLI EN
SOMMARLOVS
ENTREPRENÖR!
Ungdomar i Simrishamns kommun födda
2000 eller 2001 kan i sommar bli en
Sommarlovsentreprenör! Under fyra veckor
finns denna unika möjlighet att med professionell hjälp utveckla en egen affärsidé och
prova att starta och driva ett eget företag!
Vill du redan nu få mer information?
Kontakta då näringslivsutvecklare
Lars Persson lars.persson@simrishamn.se,
0414-81 91 22.

CAT – EN UNIK CHANS
TILL KOMPETENSUTVECKLING!
Competence Academy Tourism, CAT, erbjuder
en unik möjlighet till kompetensutveckling baserat på ditt företags utvecklingsbehov och dina
medarbetares individuella kompetensbehov.
Utefter dessa skapas en tillväxt- och kompetensplan som ligger till grund för utbildningar som
erbjuds.
Projektet fokuserar på kompetenshöjande insatser inom områdena hållbarhet, digitalisering och internationalisering.
För de företag som idag är delaktiga i destinationsprocessen är
Competence Academy Tourism en del av processens nästa steg.

Vem kan delta?

EXPORTCHECKAR TILL
FÖRETAG
Skånska småföretag kan söka stöd till internationalisering. De
kan få mellan 50 000 och 250 000 kronor för att förbereda och
genomföra en satsning på en för företaget ny marknad utanför
Sverige. Företaget ska själva stå för minst hälften av de externa
projektkostnaderna. Sammanlagt kommer 9 miljoner kronor
fördelas till skånska småföretag!
Mer information om möjligheten till stöd finns här:
http://www.skane.com/sv/affarsutvecklingscheckar-for-internationalisering-i-skanska-smaforetag

Projektet riktar sig mot små företag med mindre än 50 anställda
inom besöksnäringen. Både ledning och medarbetare är välkomna att delta i utbildningsinsatserna. Företag som ingår i en
koncern, t.ex. i en hotellkedja, kan dock inte delta.
Utbildningarna är kostnadsfria. Bidraget från Europeiska
socialfonden täcker alla utbildningskostnaderna. Företag bidrar
själv med sitt engagemang och sin tid.
Anmäl ditt intresse via formulär här
För frågor om CAT och de kommande utbildningarna,
kontakta projektledare Lars Braedstrup:
lars.braedstrup-holm@skane.se, 0725-87 25 10

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

VÅRENS KURSER FÖR
SMÅFÖRETAGARE
Vill du bli bättre på att kommunicera, använda
film och foto, storytelling eller bättre på att marknadsföra din verksamhet? Här är ett axplock av
vårens kurser för småföretagare på landsbygden.
• Kommunikation för småföretagare, 7 och 14 mars kl. 8.30–13
• Bli bekväm inför kameran, 29 mars kl. 9–16
• Storytelling Kulturberättelser och marknadsföring, 6 och
20 april kl. 9.00–16.00
• Marknadsföring 26 april och 10 maj kl. 9.00–13.00
För mer information om vårens kurser och anmälan:
https://ceciliagranquist.se/utbildningar-inom-landsbygdsprogrammet-skane/
Utbildningarna är delfinansierade med EU-medel
via Länsstyrelsen i Skåne

NYFIKEN PÅ
CIRKULÄR
EKONOMI?
IUC Syd driver på uppdrag av Region
Skåne ett projekt om cirkulär ekonomi.
De vill nu komma i kontakt med företagare som har ett intresse av att utveckla
affärsupplägg som bygger på cirkulära
flöden och som vill hitta möjligheter till
ökat kretsloppstänkande i sin verksamhet.
IUC Syd bjuder nu in till en workshop där
deltagarna tillsammans kan diskutera
framtida affärsmöjligheter och hur dessa
kan förverkligas.
När: 17 mars 2017 kl. 9–12
Var: Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö
Anmälan via denna länk
För mer information kontakta
Mats Larsson IUC Syd,
mats.larsson@iucsyd.se, 0733-55 24 11

Kontakt
Lars Persson
0414-81 91 22
lars.persson@simrishamn.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev?
Skicka bara ett mail till oss.

CAMPUS ÖSTERLEN
Vi fortsätter planerna på att etablera Campus
Österlen, ett regionalt utbildningscentrum,
med utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå samt kortare kompetensutveckling
på olika nivåer.
Baserat på en förstudie 2015 tog kommunfullmäktige i fjol beslutet att fördjupa och förankra idén. Under våren ska ett besluts
underlag tas fram, beslut planeras tas i kommunfullmäktige i
augusti.

Dina tankar och erfarenheter är viktiga
Helena Ström har tillsatts som projektledare och hennes uppdrag
är just nu att bl.a. undersöka kompetensförsörjningsbehovet i
olika branscher och organisationer samt knyta kontakter med
utbildningsanordnare.
Är du arbetsgivare, utbildningsanordnare eller vill dela med dig
av dina tankar och erfarenheter i ämnet? Då är du välkommen
att höra av dig till Helena, 0704-32 83 08.

INFORMATION
OM LEADER
SYDÖSTRA
SKÅNE
Leadermetoden är ett framgångsrikt
arbetssätt inom EU som används för att
skapa en positiv utveckling inom ett visst
geografiskt område, i vårt fall sydöstra
Skåne. Metoden innebär att allt arbete
utgår från lokala förutsättningar och
lokala initiativ och att deell, privat och
offentlig sektor tar ett gemensamt ansvar
för en långsiktig och hållbar utveckling.
Sydöstra Skåne har en egen lokal utvecklingsstrategi. Strategin styr vilka projekt
som kan få stöd. Föreningar, företag,
organisationer och myndigheter kan söka,
och det är föreningens styrelse, LAG, som
sedan beslutar om stöd. Leader sydöstra
Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. För
projekt inom Havs- och fiskerifonden finns
ett samarbete med Bromölla, Kristianstad,
Osby och Östra Göinge kommuner.
Mer information om Leader sydöstra Skåne
hittar du här: www.leadersydostraskane.se

Visste du att
av alla företag i Simrishamns kommun
är det 28% som ägs eller drivs av
kvinnor eller att av de nya företagen i
vår kommun förra året var det 38%
som startades av kvinnor?

STARTA FÖRE
TAG-TRÄFFAR
Funderar du på att starta
eget företag?
Då finns Starta företag-träffarna till för
dig! Plats och datum (tiden är alltid
kl. 18–21):
• Simrishamn, Marint centrum 25/4
och 13/6
• Ystad, Gamla rådhuset, 28/3 och 30/5
• Tomelilla, kommunhuset 7/3 och 9/5
Träffarna, som genomförs av Nyföretagarcentrum, är kostnadsfria och fika ingår!
Föranmälan gör du till
Lotte Kolare, Nyföretagarcentrum:
ystad@nyforetagarcentrum.se eller
0706-18 09 68. Välkommen!

