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Underlag för intresseanmälan om uppdrag  
som projektledare för ”Nästa steg - affärsutveckla!” 
 – ett projekt inom Tillväxtverkets program ”Främja kvinnors företagande” 
 
Bakgrund: Efter ett initiativ från Nätverket KlöverDam har NyföretagarCentrum 
(ÖNC) ansökt om att bedriva affärsutvecklingsprojekt riktat till kvinnor under 
2012. Under förutsättning att projektmedel beviljas kommer projektledare att 
rekryteras som på uppdrag ska genomföra projektet. 

 
Projektets syfte och mål: 
Befintliga företag som drivs av kvinnor ska utvecklas vidare, dels bli ekonomiska 
starkare, dels växa och ge sysselsättning till fler genom anställningar. 
Synligheten är viktig, att kvinnor och deras företagande tar plats i media och i 
samhället och fler förebilder skapas. Detta stärker även de befintliga företagarna 
som tydliggörs som viktiga i samhället. 
• Minst 40 kvinnor deltar för att arbeta med affärsutveckling i det egna företaget 
• Hälften av dem kommer att uppleva att de skapar affärsutveckling genom att få 
bättre kontroll på sin ekonomi, ökad försäljning till bättre priser. 
• Stärkt entreprenörskap. 
• Förutsättningarna för företagandet synliggörs och diskuteras, vilket ger 
möjligheter till förbättrad jämställdhet i närområdet. 
 
 
Aktiviteter i projektet - seminarier och coachning: 
 
Seminarier som ska genomföras under våren / hösten  2012;  

o Sälj mer  
o Ta rätt betalt  
o Ekonomi för icke ekonomer 
o Mediakontakt  

Inom projektets ram är målet att minst 20 kvinnor deltar vid varje seminarium.  
(Samma person kan delta vid flera tillfällen. Kostnad för seminariedeltagande  
är 250 kr/seminarium + moms) 

Vidare ska 20 företagare erbjudas kvalificerad rådgivning (Samma person kan 
delta vid flera tillfällen. Kostnad för varje coachningstillfälle á 2 timmar är 500 kr + 
moms) 



Projektledaren sköter - Seminariedel; (80 timmar) 

 bokning av kvalificerade föreläsare till ovanstående föreläsningar  
 bokning av lokaler 
 marknadsföring 
 ta emot anmälningar, besvara ev frågor från deltagare,  

skicka bekräftelser och kallelser, skicka kompletta faktureringsunderlag  
till NyföretagarCentrum 

 genomföra seminariet 
o sköta det praktiska runt seminariet (möblering, datorer, OH etc).  
o möter föreläsaren, hälsa välkommen, avsluta seminariet 
o göra utvärdering – lämna resultat till NyföretagarCentrum 
o rapportering – lämnar deltagarlistor till ÖNC  

 

Projektledaren sköter - Coachningsdel; (60 timmar) 
 

 ta in offerter från tänkbara konsulter för konsultuppdrag coachning. 
(Coachning genomförs inom de utbildningsområden som namngetts ovan. 
Deltagande i coachningsdelen erbjuds de som deltagit i seminarierna)  

 ta in anmälningar till rådgivning  
 matcha företagare med rätt rådgivare  
 sköta utvärdering och rapportering 

 
Anbud lämnas på uppdraget i sin helhet. 
 
Intresseanmälan: 
Frågor om projektet/uppdraget besvaras av Ann Holst, Nätverket KlöverDam  
i Örnsköldsvik, 070-641 53 55, ann@annholst.se  
 
Frågor om de administrativa delarna besvaras av Monica Westberg, ÖNC  
Anmäl ditt intresse att vara projektledare till Monica!  
 
Anbud skickas till ornskoldsvik@nyforetagarcentrum.se senast 15/2 .  
Ange tidigare erfarenhet och referenser samt pris per timme. 
 
 
Val av projektledare sker i samråd mellan KlöverDam och ÖNC 
 
 


