ENGINE Entreprenörskap
Genom Internationella Erfarenheter
Inspiration och utveckling i Skottland!

ENGINE är ett internationellt
samverkansprojekt mellan Leader
Linné Småland och Angus Leader i
Skottland.

Som deltagare kommer du att åka på en

Projektets syfte är att stärka ungt

en arbetsplats inom det intresseområde som du

entreprenörskap på landsbygden genom nya

angivit. Leader Linné Småland kommer att skicka

erfarenheter och internationella kontakter.

30 svenska ungdomar till Skottland och Angus

Det innebär att vi vill ta ungdomar från sin

Leader kommer att skicka 30 skotska ungdomar till

nuvarande plats/situation och ge dem verktyg

Sverige. Dessa kommer att delas in i respektive två

att utvecklas ytterligare. Projektet omfattar

grupper. Första gruppen på 15 deltagare kommer

kommunerna; Alvesta, Växjö, Värnamo, Ljungby,

att åka i perioden maj-juni 2019 och andra gruppen

Markaryd, Vetlanda, Sävsjö och Älmhult.

2020 samma tid.

tiodagarsresa till Skottland där du kommer att
delta i kompetensutvecklande aktiviteter som
workshop, nätverkande och erfarenhetsutbyte på

Vad är Leader?
Leader är ett arbetssätt inom EU
för att utveckla landsbygden.
Grundidén är att sammanföra
aktörer från den lokala bygden och
att samarbeta över gränserna.

Gör skillnad, bli en drivande kraft
Vi söker killar och tjejer mellan 18-25 som söker inspiration att ta nästa steg.
Om någon av följande punkter passar in på dig, sök!

Har ett personligt driv att vara en del av landsbygdsutvecklingen
Har en förkärlek för landsbygden
Vill leva och verka på landsbygden
Är företagare eller samhällsentreprenör
Har ett intresse för företag- och samhällsentreprenörskap
Är ungdomsledare inom en organisation, förening eller företag
Är involverade i exempelvis sport, kultur, jakt, miljöfrågor m.m. Alla intressen
och idéer är välkomna så länge de bidrar till egna nya erfarenheter och
landsbygdsutveckling.

Hur du anmäler dig:
Intresseformulär kan laddas ner på vår hemsida
leaderlinne.se - Egna projekt - ENGINE. Fyll i
formuläret och skicka via mejl till projektledare
Emilie Lindblad på
e-post emilie@leaderlinne.se
Vi kommer därefter att kalla dig till en informell
intervju.

Leader Linné Småland

#landsbygdenrockar

@leaderlinne

www.leaderlinne.se

EMILIE LINDBLAD
Projektledare
emilie@leaderlinne.se
0705-600 897

