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Mångårigt projekt med Landsbygdsmentorerna avslutas
Under e stort antal år har kommunerna llsammans med först Länsstyrelsen och de senaste åren Region Östergötland, ﬁnansierat e mentorskapsprojekt för dagligvarubu ker på landsbygderna. Genomförare har varit organisa onen Landsbygdsmentorerna. 31/12 2017 avslutas projektet. Landsbygdsmentorn Håkan Nilsson har skrivit en rapport från det senaste projektåret,
där han bland annat skriver: ”Dessa år har varit fantas ska . Tror a jag lyckats få ﬂera a bli bä re, a tänka på rä sä , gå
från a vilja stänga eller sälja, ll a driva vidare.”
Nedan presenteras de möjligheter ll rådgivning, mentorskap och coachning som kan erbjudas företag i Östergötland,
och som framförallt kan vara aktuella för dagligvarubu ker som har ha mentorskap genom Landsbygdsmentorerna.
Rådgivning till nya företagare
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning, mentorskap, seminarier, nätverkande
samt andra ak viteter.
www.nyforetagarcentrum.se

Rådgivning i att driva företag tillsammans
Coompanion ger råd om a starta företag llsammans och hjälper ll med
företagandets alla när-var-hur-frågor. Rådgivningen är all d kostnadsfri.
Coompanion Östergötland arbetar också med regional och lokal utveckling
inom den sociala ekonomin.
www.ostergotland.coompanion.se

Mentorskap
Mentorskap för nyföretagare är när person (mentor) med längre erfarenhet från näringsliv och/eller företagande agerar bollplank åt en blivande
eller nystartad företagare (adept). Mentorskap för blivande eller nystartade företagare arrangeras genom Nyföretagarcentrum.
www.nyforetagarcentrum.se
Mentorskap för etablerade företag som vill utvecklas arrangeras genom
ALMI. Mentorerna har lång erfarenhet av företagande och a göra aﬀärer.
Genom diskussioner och möten med en mentor med coachande förhållningssä kommer företagaren själv fram ll hur företaget ska utvecklas.
www.almi.se/Ostergotland/Erbjudanden/Mentor--utveckla-foretag/
Hjälp för företagare i svårigheter
Region Östergötland erbjuder stöd genom Företagsjouren ll små och
mellanstora företag som hamnat i akut kris. Jouren medverkar ll a undanröja det akuta problem som företaget står inför. Däre er görs en
handlingsplan som talar om hur företaget ska kunna leva vidare och förhoppningsvis även ha en posi v utveckling. Stödet från Företagsjouren är
kostnadsfri och arbetet görs under sekretess.
www.regionostergotland.se/Regional-utveckling/Naringsliv-ocharbetsmarknad/Naringslivsutveckling/Foretagsjouren/
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Coachning för landsbygdsföretagare
ALMI erbjuder företag på landsbygderna aﬀärsrådgivning. Arbetet skapar förutsä ningar för
förändring och llväxt genom a kombinera
tradi onell coaching, där företagaren själv kommer ll insikt om vad som krävs för a utveckla
si företag, med kompetens från en erfaren
aﬀärsutvecklare. Metoden för aﬀärsrådgivning
är utvecklad för långsik gt lärande. Företagaren
träﬀar aﬀärsrådgivaren 10-12 gånger regelbundet under ca 12-15 månader. Varje träﬀ tar ungefär två mmar och genomförs o ast hos det
deltagande företaget. Till de a kommer möjligheten a besöka upp ll 6 seminarier per år med
olika teman för a fylla på med kunskaper och
inspira on för företagaren.
www.almi.se/Ostergotland/Erbjudanden/
Landsbygden-vassar-si -erbjudande/
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