
WEBBINARIUM 24 APRIL 2020 KL. 10-11:

BEHÖVER DITT INDUSTRIFÖRETAG ANPASSA OCH 
UTVECKLA VERKSAMHETEN TILL ETT NYTT LÄGE?
NU ERBJUDS FINANSIELLT STÖD FÖR KONSULTKOSTNADER KOPPLADE 

TILL UTVECKLINGSINITIATIV OCH UTBILDNINGSINSATSER!

P R A K T I S K  I N F O
TID Fredag 24 april 2020 kl. 10.00-11.00 
PLATS Via webben 
FÖR VEM Detta webbinarium vänder sig till små och 

medelstora industriföretag i Blekinge
ANMÄLAN Anmälan via bokning.techtank.se 

senast torsdag 23 april 2020
Inför webbinariet får du en inbjudan till  
Microsoft Teams med den information du   
behöver för att kunna ansluta till mötet

KOSTNAD Webbinariet är kostnadsfritt
MER INFO Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank 

jorgen.adolfsson@techtank.se, 070-991 80 03

Hos Region Blekinge kan nu små och medelstora företag (max 249 anställda) ansöka om ett 
finansiellt stöd för att anpassa och utveckla sina verksamheter till det nya läge som uppstår till 
följd av den nuvarande coronakrisen.

Stödet (max 100 000 kr) ska användas till att anlita konsulter och extern kompetens för utvecklings- och utbildningsin-
satser som stärker företagets omställningsförmåga och ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. 
Många olika insatser kan vara stödberättigade, t ex göra försäljningen mer nätbaserad, utveckling av nya produkter 
och tjänster eller kompetensutveckling inom olika områden.

Välkommen till ett webbinarium där du får ytterligare information om bl a vad stödet 
kan användas till, när ansökningstiden går ut och hur man går tillväga för att ansöka. 
Passa på att ställ frågor och delta i en diskussion om möjliga stödberättigade 
utvecklings- och utbildningsinsatser!
Från Region Blekinge deltar Anna Althini, projektrådgivare.
Moderator för webbinariet är Jörgen Adolfsson, Techtank.

Webbinariet arrangeras av Techtank i samverkan med Region Blekinge 
och näringslivskontoren i alla Blekinges kommuner.

Anna Althini 
från Region Blekinge 
berättar om de nya 

omställningscheckarna 
på webbinariet 

den 24 april.
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WWW.TECHTANK.SETechtank är ett klusterinitiativ med bas i Blekinge som arbetar för att främja utvecklingen för industriföretag, stärka 
deras konkurrenskraft och skapa tillväxt i regionen. Techtank arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera före-
tagens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna – i nutid och framtid. Läs mer på www.techtank.se.

https://bokning.techtank.se/seminarier/3915-webbinarium-omstallningscheckar-for-sma-och-medelstora-foretag-i-blekinge/

