Information till kommuner i Gävleborg och Dalarna om projektet Affärskompetens Digilo:

“Efter Affärskompetens jobbar jag mindre, men får mer gjort”
Jonas Stål, Alunda Print & Dekor AB

Affärskompetens Digilo ger möjligheter till ett effektivare företagande!
Under två år kan företagare och deras anställda i Gävleborg och Dalarna få kunskap om hur man arbetar
effektivare med hjälp av digitala verktyg. Företagen kan anmäla sitt intresse fram till den 30 september
2020. Deltagaravgiften är endast 2 000 kr per företag, inga ytterligare avgifter tillkommer.
Vi lever i en föränderlig värld, och det går snabbt! Särskilt i organisationer med färre anställda kan det bli en
utmaning att även hinna omvärldsspana och hålla sig uppdaterad.
Medlemsorganisationen Företagarna Dalarna och Gävleborg, tillsammans med föreningen Affärskompetens
Sverige, har därför dragit igång den här satsningen för att höja den digitala kompetensen. Även Företagarna
i Sandviken och Sandvikens Kommun Näringslivskontoret är partners.
Vi vet att många företag har svårt att få tiden att räcka till och ofta är resurserna knappa vad gäller
kompetensutveckling. Att få större insikt om vilka digitala verktyg som finns och lära sig använda dem är
viktigt för ett långsiktigt hållbart företagande.
Många företag har fått ställa om blixtsnabbt under Coronakrisen, ofta med hjälp av digital teknik. Även om
affärsidén inte går att utföra digitalt, finns det mycket annat som kan hjälpa till att sköta, driva och leda
företaget mycket mer effektivt och lönsamt. Även när vi återgår till en mer normal tillvaro.
Affärskompetens Digilo har fått projektmedel av Europeiska Socialfonden (ESF). De syftar till att stärka de
anställdas ställning på arbetsmarknaden, motivera till livslångt lärande och bidra till ett mer inkluderande
och jämställt arbetsliv i Gävleborg och Dalarna. Med ännu effektivare arbetssätt kan företagen bli mer
lönsamma och på så sätt skapa nya arbetstillfällen.
Steg ett är att företagen gör en intresseanmälan senast 30/9! Anmälan är inte bindande. Affärskompetens
tar kontakt med företagsledaren och berättar mer. Registrera intresse på www.affarskompetens.se >>
Deltagande företag får ha max 49 anställda och kan finnas i vilken bransch som helst. Både företagsledare
och anställda får gå på utbildningarna. Företagsledarna kommer även att få en företagsutvecklare till stöd
under det två år långa projektet.

Fakta om Affärskompetens Digilo
Projekttid:
Geografiskt område:
Målgrupp:
Deltagaravgift:
Intresseanmälan senast:
Projektägare:
Antal företag:
Samarbetspartners:

Affärskompetens Sverige
www.affarskompetens.se

Augusti 2020 – januari 2023
Gävleborgs och Dalarnas län
Ägare och anställda i företag med 1 - 49 anställda, alla branscher
2 000 kronor per företag
30 september 2020
Ideella föreningen Affärskompetens Sverige
Vi har plats för 400 företag och deras medarbetare.
Företagarna Dalarna och Gävleborg, Företagarna i Sandviken och
Sandvikens Kommun Näringslivskontoret

info@affarskompetens.se
Tel: 073 – 386 56 21

Exempel på utbildningar
•
•
•
•
•
•
•
•

Digital kundvård – hur tar vi hand om våra kunder när vi inte träffas digitalt
Mötesteknikför digitala möten
Digitala rutiner för ekonomi och rapportering
Digital marknadsföring och sociala medier
Hur ser våra digitala vanor ut på vårt företag och hur påverkar de vår hälsa
Olika verktyg för digitala möten, t ex Zoom, Teams.
Att leda i förändring och på distans
E-handel och nya försäljningskanaler

Ovanstående är endast exempel, exakt vilka utbildningar som kommer att ingå får företagen vara med och
påverka utifrån sina behov, men alla syftar till att öka den digitala kompetensen. Vi kommer att skapa
utbildningar utifrån det som är mest efterfrågat. Utbildningarna kommer att vara korta och företagen väljer
själva vad de vill gå. Inte några långa fasta program, utan mer individuell anpassning. Många av
utbildningarna kommer att ske på olika platser i länen, andra kommer att ske via webben.

Tidsplan Affärskompetens Digilo
Aug – okt 2020 REKRYTERING
Vi sprider information och rekryterar fler företag som vill vara med. Redan i augusti
2020 har 150 företag anmält intresse att vara med. Vi har plats för 400.
Nov 2020 – jan 2021 KARTLÄGGNING AV BEHOV OCH ÖNSKEMÅL
Gruppmöten (fysiska eller digitala) med deltagande företag för att undersöka närmare
hur er vardag ser ut, vilka behov ni har och hur projektet kan hjälpa till på bästa sätt. Ett
tillfälle att tillsammans med medarbetarna stanna upp och fundera över hur tillvaron
ser ut och vad som behöver förbättras.
Feb 2021 – nov 2022 UTVECKLING OCH LÄRANDE
En lång period av olika utbildningar och även chans att ha möten med våra
företagsutvecklare för att kunna få ut så mycket som möjligt av projektets insatser. Vi
arrangerar även några större inspirationsföreläsningar.
Dec 2022 – jan 2023 AVSLUT OCH UTVÄRDERING

Vilka är vi?
Affärskompetens Sveriges vision är Ett Sverige där alla företag är långsiktigt livskraftiga och hållbara.
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag i deras utveckling och har själva varit småföretagare. Under
flera år har vi utarbetat metoder och arbetssätt som skapar motivation hos målgruppen.
Mellan 2016 till 2020 var vi medarbetare i EU-projektet Affärskompetens Norduppland med 350
deltagande småföretag. Projektet gav fantastiska resultat samt nya metoder och arbetssätt.
Se gärna vår dokumentärfilm >>
Välkomna att höra av er till oss när ni har funderingar! Kontaktuppgifter hittar du på
www.affarskompetens.se >>
Affärskompetens Sverige
www.affarskompetens.se

info@affarskompetens.se
Tel: 073 – 386 56 21

