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Ta täten! utbildar för företagande på lika
villkor
Nu inleds Tillväxtverkets satsning Ta täten! - Företagande och främjande
i förändring. Det är en utbildning som turnerar i Sverige för att öka kunskapen
om hur företagsfrämjande på lika villkor bidrar till regional tillväxt.
Ta täten! vänder sig till politiker som jobbar med näringslivs- och
tillväxtfrågor samt chefer, handläggare och rådgivare i företagsfrämjande
organisationer och kommuner över hela landet. I utbildningen ingår att
arbeta med ett exempel som utgår från konkreta behov i regionen.
Först ut på turnén är Jämtlands län där regionförbundet fokuserar på unga
kvinnors och mäns entreprenörskap. Jämtland är ett av de län där unga
kvinnor har högre utbildning än unga män och där skillnaden i
utbildningsnivå ökar. Utbildning och arbetsmarknad har kopplingar till
företagande och entreprenörskap.
Ett attraktivt företagsklimat som lockar både kvinnor och män att starta och
driva företag är därför viktigt för regionens utveckling. Utbildningen Ta täten!
pågår från hösten 2013 till och med hösten 2014 och kostar drygt två
miljoner kronor att genomföra.
– Det är utmärkt att Ta täten! arbetar med olika regioners konkreta behov.
Det är också då det blir bäst resultat, säger Gunilla Thorstensson,
programansvarig på Tillväxtverket.

Ta täten! genomförs i följande län och regioner under hösten/vintern 2013:

Jämtland, Sven Winemark 070 - 315 81 50
Västerbotten, Sara Pejok 070-597 37 11
Västmanland, Eva-Karin Wedin 021-19 50 79
Jönköping, Britt Wennerström 036-102013
Västra Götaland, Marie Sjövall 031-63 09 87
Norrbotten, Monica Lejon 0920-962 30
Västernorrland, Nina Skyttberg 0611-34 90 33
Dalarna, Elisabeth Holm 023-77 70 84
Kalmar, Ana Emilia Klasson 0480-44 83 78
Skåne, Christine Jersby 040-675 34 19
Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för
företag. Utbildningen Ta täten! är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag att
ta fram en nationell handlingsinriktad strategi för hur kvinnor och män ska kunna
ta del av rådgivning, finansiering och andra företagsfrämjande insatser på lika
villkor. Strategin ska lämnas till regeringen under våren 2015.
Ytterligare information:
Gunilla Thorstensson, programansvarig Tillväxtverket 08-681 65 87

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket
förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett
gränsregionalt samarbetsprogram.
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