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”Svenska ESF-rådet i Stockholm har 300 miljoner
kronor att erbjuda företagen i Stockholms län för
att kompetensutveckla sin personal.”

Miljoner till
kompetensutveckling
HG-Bild

För företag med över 4 anställda
För att ett företag ska kunna söka EU-stöd för kompetensutveckling krävs att man genomfört en kom-

Flera företag tillsammans
Det finns möjlighet att samla flera olika företag i
samma bransch, verksamhet eller med annat gemen-

Mer information och kontakt
Vill du veta mer eller är intresserad av ett eventuellt
samlingsprojekt kontakta kommunens näringslivs- och
EU-samordnare:
Susanne Wallgren
Telefon 08-520 681 85
susanne.wallgren@nynashamn.se

▲

Fortsättning på baksidan

HG-Bild

Detta EU-stöd, Växtkraft mål 3, finns att söka under
2006. Det gäller alla företag som har varit verksamma minst ett år och gäller både små och stora företag.

För företag med 1–4 anställda
Företag med 1–4 anställda, inklusive soloföretagare,
kan få EU-finansierad analys och utbildning via
Företagsakademin. Där får företaget stöd att göra en
analys och därefter välja ett antal utbildningar som
ingår i företagsakademin. Dessutom ingår aktiviteter
som hjälper dig att nätverka. Kostnad per företag är
1 500 kronor.

HG-Bild

Med hjälp av EU-pengar kan du utveckla ditt
företag till ett företag som kan mer. Svenska ESFrådet i Stockholm har 300 miljoner kronor att
erbjuda företagen i Stockholms län för att kompetensutveckla sin personal.

petensanalys. Varje arbetsplats med upp till 250
anställda som vill kompetensutveckla sin personal
kan ansöka om stöd från Växtkraft Mål 3 för att
genomföra en analys av verksamheten. Ekonomiskt
stöd utgår med cirka 4 000 kronor per anställd upp
till högst 200 000 kronor. Resultatet blir en handlingsplan med företagets kompetensbehov som sedan
ligger till grund för en ny ansökan – kompetensutveckling.
Företag som har genomfört en kompetensanalys
kan ansöka om bidrag till kompetensutveckling. De
anställda i företaget får möjligheter att genomföra de
utbildningar som man tillsammans med företagsledningen har beslutat vid analysarbetet. Ekonomiskt
stöd utgår med cirka 8 000 kr per anställd upp till
maxbeloppet 400 000 kr per företag.

Information och material om Växkraft mål 3
finns på ESF-rådet i Stockholm.
www.esf.se/stockholm,
Telefon 08-457 33 00.
Information om Företagsakademin för 1-4 anställda:
www.foretagsakademin.se
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samt i ett samlingsprojekt där genomförande av analys
och kompetensutveckling samordnas. Såväl soloföretagare som företag med anställda kan ingå.

Skriv under med behörig firmatecknare och fackligeller personalrepresentant. Bifoga de bilagor som krävs
och skicka till ESF-rådet i Stockholms län.

Så här gör du
Steg 1 – Kompetensanalys
Gå in på ESF-rådet i Stockholms län, www.esf.se/stockholm, och se efter vilka ansökningstider och riktlinjer
som gäller. Du hittar dem under rubriken ”Utlysningar”. Under ”Informationsträffar” anmäler du dig till en
träff där du får veta mera. Har du inte Internet, kontakta ESF-rådet.
Under ”Att söka projektstöd” finns checklista och
projekthjälpreda att ladda ner. Ansökningsblanketten
kan du ladda ner från ESF-rådets hemsida och fylla i.

Steg 2 – Kompetensutveckling
I ansökan om kompetensutveckling hänvisar du till den
genomförda analysen. Aktuella ansökningstider och
riktlinjer finns på www. esf.se/stockholm, under rubriken ”Utlysningar”.
Under ”Att söka projektstöd” finns checklista och
projekthjälpreda att ladda ner. Ansökningsblanketten
kan du ladda ner från ESF-rådets hemsida och fylla i.
Skriv under med behörig firmatecknare och fackligeller personalrepresentant. Bifoga de bilagor som krävs
och skicka till ESF-rådet i Stockholms län.

Observera att du kan endast kan ansöka under 2006!

