Tillväxten i östra Skåne är god men vi vill mer!
Din framtida konkurrenskaft drivs alltmer av ditt företags förmåga att ställa om och förnya sig genom innovation,
dvs ”Att förstå vad kunderna vill ha, helst innan de själva gör det”
Elva kommuner i östra Skåne erbjuder dig därför att delta i TÖS, Tillväxt i Östra Skåne där du får chansen att
med hjälp och i samverkan med andra företagare arbeta med innovation, mångfald och kompetensutveckling
för att ta ditt företag starkare in i framtiden!

Vad vill vi att du ska uppnå?
Högre tillväxt genom:

• ökad kompetens och förändringsförmåga
• kunskapshöjning i mångfalds och icke-diskrimineringsfrågor,
• ökad förmåga till innovation och internationalisering.

Vilka företag söker vi?

Vi söker dig som tänker en eller flera av, eller hitta en långsiktig strategi för detta:
•
•
•
•

Jag vill utveckla nya produkter och tjänster.
Jag vill växa i omsättning och i antal anställda.
Jag tror att ökad mångfald kan utveckla mitt företag.
Du som ser ökad export och nya marknader som en möjlighet.

Vad kommer ni att arbeta med?

• Analys av ditt företags tillväxtspotential och tillväxtområde.
• Framtagande av tillväxt- och/eller innovationsstrategi.
• Utveckling och kunskap hos befintliga medarbetare, och kännedom om kompetensförsörjning framöver 		
med koppling till jämställdhet och mångfald.
• Arbete utifrån framtagna aktivitets- och tidsplaner för att uppnå sina mål och de förväntade resultaten.
• Genomförande av utvecklingsplanerna.
• Införande av långsiktiga strategier för att upprätthålla innovation, mångfald och jämställdhet.

Läs mer på www.skanenordost.se

Fakta
Star t 1 april 201
7.
Max 250 anstäl
lda/företag.
Årsomsättningen
max 50 miljoner
euro.
Balansomslutni
ngen max 43 m
iljoner euro/
år
Totalt ca 3 år.
Innovationsarbe
tet inkluderar le
dning såväl
som medarbeta
re.
Dina medarbeta
res arbetstid m
ax 2000 kr/
medarbetare.
Jämställdhetspe
rspektivet integr
eras i
projektet på alla
nivåer och i alla
steg.

-tillväxt i Östra Skåne

