Nomineringen sker i kategorin:
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Saluhall med integration och entreprenörskap
Motivering till nomineringen
Projektet har syftat till att skapa en plattform för kvinnor med utländsk härrkomst där de via olika
typer av insatser skulle skapa sig en egen inkomst. Projektet har bidragit till att kvinnor från olka
länder har haft möjlighet att starta upp en egen verksamhet. Detta har även haft andra positiva
effekter: de har kommit ut i samhället, har fått möjlighet att lära sig språket och det har även bidragit
till att dessa kvinnor och deras familj har känt en stolthet över att driva ett eget företag.
Konkreta resultat
kvinnor driver idag ett eget företag, 4 kvinnor har kommit i sysselsättningen eller är i studier.
Bakgrund och målgrupp
Målgruppen, och även den grupp som kom att gynnas mest, var kvinnor med utländsk bakgrund.
Projektet har även gynnat dessa kvinnors familj då projektet har bidragit till att barnen har fått lämna
hemmet i större utsträckning och därmed har fått en ökad språkutveckling. Projektet var ett svar på
ett antal förfrågningar från individer som ville starta en egen verksamhet men har av olika
anledningar haft svårt att hyra lokaler och få lån hos bankerna. Många som kom och frågade var just
kvinnor och därför valde man att satsa på den målgruppen. Genom att projektet skapade en
gemensam lokal där kvinnorna kunde tillsammans stå för hyran och därmed var också den
ekonomiska tröskeln lättare att ta sig över. I projektet ingick även olika externa parter som skulle
utbilda och förbereda målgruppen att starta en egen verksamhet. De aktörer som var engagerade i
satsningen var bland annat Almi, AF, Vuxenutbildningen, Quentia, Svenska kyrkan, Swedbank samt
olika revisionsbyråer.
Geografisk täckning
Gislaved
Tidsperiod
Start: 2016, Slut: 2019
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Västra Småland
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
Projektet är ett regionalfondsprojekt som bidrar till målet "främja lokal utveckling genom ökat
entreprenörskap". Projektet har möjliggjort att kvinnor har kunnat starta upp en egen verksamhet.
Kvinnornas idéer har kunnat realiseras och de har inte behövt ta en så ekonomisk stor risk som om
de hade gjort det ensamma.
Kontaktperson för nominerat förslag
Micael Ragnar micael@entergislaved.se 037184482 (projektledare)
Ditt namn och myndighet/organisation
Sanna Sulander Jordbruksverket
Din e-postadress
sanna.sulander@jordbruksverket.se

