
– Har ni svårt att hinna med strategiska frågor?
– Behöver ni jobba mer med affärsutveckling och affärsplan?
– Ser ni ett värde av extern coaching i ert utvecklingsarbete?

– Är kompetensförsörjning en utmaning för er?

GROWKOMP 2.0
EN UNIK MÖJLIGHET ATT UTVECKLA DITT FÖRETAG

Om svaret på de här frågorna är ja, så är Growkomp 2.0 en unik möjlighet! I samverkan har närings-
livsavdelningar och bolag från flera kommuner drivit projektet Growkomp 2016-2018 på ovanstående 
tema. Medverkande företagen är mycket nöjda med resultaten. Vi har  ambitionen att starta ett nytt  
projekt som ger ytterligare ett 20-tal företag möjligheten att utveckla sin verksamhet och sin affärsplan.

PROJEKTTUPPLÄGG

Projektet ska ge kompetens att växa, därav namnet Growkomp. Vi arbetar med en  
modell som heter GROW; Goal – Reality – Opportunities – Willness 

Mål: Projektmål och företagens mål.
Nuläge: Företagens nuläge – mäts via en innovationsmätning vid projektstart. 
Önskat läge: Projektets mål och företagens mål.
Handlingsplan: Projektaktiviteter och företagens egna milstolpar/aktiviteter.

Vilka får delta?
Företag med 20-150 anställda får vara med i projektet och vi ser helst att ni är ett ägarlett företag. 
För att delta krävs också en tydlig ambition att utveckla sin verksamhet.

Vad innebär ett deltagande?
Ni arbetar under projektperioden aktivt med egen affärs- och verksamhetsutveckling.
Ni deltar också i obligatoriska utvecklingsaktiviteter enligt nedan:
• Deltagande i sex boot-camper á 1,5 dag för ledningsgruppen.
• 50 timmar företagsintern coaching med ledning/ledningsgrupp.
• Genomförande av internt utvecklingsarbete som initieras genom projektet.
• Projektredovisning.

PROJEKTINNEHÅLL
Projektets inriktning bygger på fyra projektdelar: 

Affärsutveckling  
och Innovation

Hur utveckla  
vår affär?

Kompetens- 
försörjning 

Hur attrahera, 
rekrytera, utveckla 

och behålla 
personal?

CSR/Hållbarhet
Hur skapar vi 
ett hållbart 

företagande?

Kultur/Värderingar/
Jämställdhet 
Utveckling av 
företagskultur.



ANMÄLAN OCH INFORMATION
Information om nuvarande Growkomp-projekt finns på www.growkomp.se 
För anmälan och ytterligare information kontaktar du någon av nedanstående.

Vaggeryds Näringslivsråd 
Patrik Kinnbom, tel. 0393-678428. E-post: patrik.kinnbom@vaggeryd.se
Nässjö Näringslivsbolag
Claes Johansson, tel. 0380-47 471. E-post: claes.johansson@nnab.se
Jönköpings Kommun/Näringslivsavdelning
Patrik Holst, tel. 036-10 55 56. E-post: patrik.holst@jonkoping.se
Sävsjö Näringsliv
Helena Gill tel. 0382-57 72 01. E-post: helena@snab.nu

LEVERANTÖRER
I projektet finns professionella och välrenommerade konsulter som ni får tillgång till 
under hela projekttiden.

KOSTNAD
Vi har sparat det bästa till sist! Att köpa motsvarande utvecklingsprogram skulle kosta 
ca 300 000 kr. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF. Det enda ni som 
företag betalar/bidrar med, är er egen tid som utgör medfinansiering i den totala  
projektfinansieringen.

Informationsmöte 
på Hooks Herrgård

17
Maj

TIDPLAN

2018
Sista anmälningsdag

201931
Maj

12
September

Kick-off

26-27
September

Boot-Camp 1
Affärsutveckling 
Coaching med 

affärscoach

20-21
November

Boot-Camp 2
Innovationsutveckling 

Coaching med 
affärscoach

Januari

Mars

Maj

September

Boot-Camp 3
Kompetensförsörjning 

Coaching med 
affärscoach

Boot-Camp 4
CSR/Hållbarhet 
Coaching med 

affärscoach

Boot-Camp 5
Kultur/Värderingar

Coaching med 
affärscoach

Boot-Camp/Kick-out 6
Utvärdering och 

revidering affärsplan


