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Tillsammans utvecklar vi Torsås
Äntligen är innehållet i EU:s fyra struktur- och investeringsfonder för perioden 20142020 färdigt. För Torsås som ingår i region Småland och Öarna är det främst två
fonder som är intressanta.

Regionala utvecklingsfonden för konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Regionala utvecklingsfonden är inriktad på områdena innovation, entreprenörskap
och grön ekonomi. Under programperioden investeras ca 532 miljoner kronor, där
huvuddelen ska användas till satsningar för att utveckla näringslivet i regionen.

Socialfonden för kompetensutveckling och arbete

Genom Socialfonden kan stöd sökas för att stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv bl a för kompetensutveckling. För Småland och Öarna finns ca 430 miljoner
kronor avsatta för projekt inom ramen för Socialfonden.

Aktuella projekt
Handel & service Torsås kommun
Samordnar och marknadsför handel
& service företagen i Torsås kommun.
Tekniknod Sydost
Ger teknikföretagen möjlighet att ta
del av Linnéuniversitetets forskning.

Hur kan näringslivet i Torsås ta del av dessa utvecklingspengar?

Torsås företagscentrum har genom åren varit initiativtagare till en rad olika projekt
med EU-stöd. Omstart Torsås vände uppgivenhet till framtidstro med 19 nystartade
företag, Runt Hörnet utvecklade landsbygdsföretagen, Skola – Näringsliv gav nya
inblickar och Handel & service utvecklar idag bygdens handelsföretag. Tekniknod
Sydost är ytterligare ett exempel på ett lyckat projekt med EU-stöd. Inför den nya
programperioden är vi lyhörda för näringslivets behov av insatser och stöd som kan
stärka näringslivsutvecklingen i kommunen.

Seminarium Fossilfri kommun 2030

Lunch och utställning om alternativa bränslen, el- och miljöbilar, spara energi samt föreläsning Varför elbilar?
När:
26 februari kl. 12.00-14.30
Anmäl: Senast 23 februari, info@torsasforetagscentrum.se

Årets företagare i Torsås
Vi söker en engagerad företagare, verksam i Torsås kommun
och som är en god förebild och ambassadör för företagande!
Nominera årets företagare: www.foretagarna.se/torsas

Porto betalt

B
Flera utmärkelser till näringslivet
När 2014 summeras har Torsås företag och näringsliv kammat hem flera topplaceringar
i undersökningar kring tillväxt och företagsklimat. Utvecklingen är en trend som hållit i
sig de senaste åren och är ett synbart bevis på vilka duktiga företagare vi har i Torsås.
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5 snabba...
med Henrik Nilsson Bokor,
kommunalråd (S), Torsås kommun.

Vår vision är att Torsås
kommun har svensk
landsbygds bästa
företagsklimat!

Vem är du?
Jag är gift tvåbarnsfar på 40 år som
bor i Söderåkra. Är nytillträdd som
kommunalråd i Torsås kommun.

Hur kan näringslivet utvecklas?
Jag vill se fler företag som kan och
vill växa och nya företag som vill
etablera sig i vår kommun. Under
2015 kommer kommunen tillsammans med näringslivet starta ett
Näringslivsråd som ska verka för näringslivets utveckling i kommunen.
Framtidsvision för Torsås kommun
Att många kan och vill bo och verka
i Torsås kommun – här finns goda
möjligheter till ett gott liv, med bra
kommunal service, hållbar livsmiljö
och framgångsrika företag.

SYNAs tillväxtindex uppmärksammar
kommuner med bred och stabil tillväxt.
Torsås kommun hade under förra året
högst andel växande företag i Kalmar län
och tog hem en hedrande förstaplats.

Årets företagarkommun

Under 2014 tilldelades Torsås priset
Årets företagarkommun i Kalmar län.
Totalt hamnade kommunen på en meriterande 17:e plats bland landets 290 kommuner, enligt organisationen Företagarna.

Klättrat 41 platser

Svenskt Näringsliv undersöker företagsklimatet i Sveriges kommuner varje år.
De senaste åren har Torsås kommun klättrat på företagsrankingen. Under 2014 förbättrades placeringen med 41 platser och
vi landade på plats 178 av 290 kommuner.

Vad är bäst med Torsås kommun?
Läget utmed kusten med goda lokala
förutsättningar för ett bra liv. Här finns
gott om företagsamma människor
med stort engagemang för bygden.
Hur kan kommunen utvecklas?
Genom dialog och samverkan kan
vi utvecklas och skapa en tydlig bild
om vart vi vill och hur vi ska ta oss
dit. Utveckling kräver förmåga och
mod till förändring och vi behöver
bli bättre på att se både våra utmaningar och möjligheter i kommunen.

Bästa tillväxt

EXPERTEN TIPSAR

Företagsstöd i fokus 2015
På årets första frukostmöte berättade Mats Persson, Regionförbundet Kalmar län, om
nyheter och nya fokusområden för företagsstöd. Mer info www.rfkl.se/sv/Fstod/

1 Både stora & små företag

Nytt för i år är att även större företag,
med upp till 249 anställda kan ansöka
om de flesta av företagsstöden.

2 Extern styrelseledamot

Stöd kan ges för att ta in extern styrelserepresentation eller mentor för att
utveckla företagets konkurrenskraft.

3 Hållbar tillväxt

Från 2015 kan konsultcheck sökas för
konsultinsatser inom jämställdhet, integration och miljöcertifiering.

Torsås företagscentrum
Bergkvaravägen 15, 385 30 Torsås
Tel 0486-487 00
www.torsasforetagscentrum.se

4 Internationalisering

Stöd för att nå nya exportmarknader
t.ex. mässdeltagande, marknadsundersökningar, marknadsföringsmaterial.

5 FoU & designutveckling

Konsultcheckarna för FoU och designutveckling har höjda maxbelopp. Fr.o.m
2015 är maxbeloppet 100.000 kronor.

6 Innovationsfinansiering

Maxbeloppet är höjt till 500.000 kronor
och nu kan även medelstora företag med
max 249 anställda ansöka om stödet.

