Förstudie NuvabFöretagsakademi
Sökande

Nuvab -Näringslivsutveckling i Vetlanda AB

“Tillverkningsindustrin står inför en
stor utmaning att möta upp de krav
på kompetens som digitaliseringen
och den nya teknikutvecklingen
kräver. Befintlig personal inom
tillverkningsindustrin kommer
behöva kompetensutvecklas för att
stärka det befintliga näringslivet på
landsbygden”.

Projektets syfte
Förstudiens syfte har varit att ta reda
på förutsättningar, möjligheter och
hinder med att arbeta med insatser
som stärker de anställda på företag
med behov av kompetensutveckling
för att stärka de behov som industrin
står inför genom automatisering,
robotisering och olika certifieringar.

Projektets mål
Målet med projektet är att
målgruppen matchas till
kompetensutveckling och möter
efterfrågan på kvalificerad kompetens
på arbetsmarknaden. Mål på längre
sikt är att projektet ska bidra till
strukturella förändringar på
arbetsmarknaden i Småland.

Resultat

93 475 kr

Projektstöd
Totalt beviljat belopp var 139 515 kr från
Socialfonden eftersom projektet syftar till att
hitta utbildningar för anställd personal så att de
kan vara anställningsbara även i framtiden.
Projektet bidrar till att stärka både näringslivet
och individerna på landsbygden genom att
förebygga ett framtida problem med att hitta
kompetent personal. Resultatet av förstudien
har lett till att en större genomförandeansökan
till ESF-rådet har skrivits.

46 040 kr
LAG-pott



“Projektet har genomförts på näringslivsbolaget i Vetlanda och Sävsjö
kommun samt hos kommunernas företag, där man har förankrat projektet
och skapat en samsyn, arbetat fram en implementeringsplan, kartlagt
kompetensbehovet och genomfört en behovsanalys”.



Förstudiens målgrupp har varit alla sysselsatta, såväl företagare som
anställda, oavsett anställningsform, sektor och tidslängd. Den breda målgruppen har väckt intresse i närliggande kommuner som är villiga att vara
aktiva deltagare i ett eventuellt ESF projekt.



Spridning av förstudiens resultat har skett genom näringslivsträffar,
styrelsemöten, kompetensråd och nätverksgrupper. “Det har varit ett mycket
öppet engagemang från samtliga organisationer som valt att öppna upp sin
verksamhetskärna för oss och skapat goda förutsättningar för utformningen
av projektet.

Vad händer nu efter projektets slut?
“Gynsamma samarbeten och nätverk har uppkommit under projekttiden vilket
förhoppningsvis kommer leda till goda samverkansmöjligheter. Vår förhoppning
är att vi efter förstudiens avslut kan gå in i ett genomförandeprojekt med hjälp av
ekonomiska medel från ESF”.
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