ENGINE utbytesprogram
Introduktion
ENGINE, entreprenörskap genom internationella erfarenheter, är ett LEADERprojekt som
finansieras av EUs landsbygdsprogram. Projektet drivs av Leader Linné Småland i partnerskap
med Angus, Perth and Kinross och Fife Leader i Skottland.
Projektmål:
•
•
•

Personlig utveckling genom inspiration och idéer från nya internationella kontakter
Att ta ungdomar från sin nuvarande plats/situation och ge dem verktyg att utvecklas
ytterligare
De två övre punkterna kommer att leda till att projektet stärker entreprenörskap och
bidrar till aktivt deltagande i de landsbygdsområdena som projektet omfattar.

Programmet
Erfarenhetsutbytet omfattar en skotsk och en svensk grupp med 15 personer per grupp i
åldrarna 18 till 25 år. Utbytet varar i 10 dagar där man kommer att ta del av ett personligt
utvecklingsprogram, kulturella aktiviteter och 5 dagar ute på en arbetsplats.
Vi kommer att hålla ett antal förberedande workshops innan resan.
Detaljerna i programmet kommer att fastställas i samtal med deltagarna.
Vi ser gärna att deltagarna är med i välkomstaktiviteter runt det skotska besöket i juni.

Deltagarna
Vi kommer att rekrytera 15 deltagare från följande kommuner inom Leader Linné Smålands
område:
•

Alvesta, Växjö, Ljungby, Vetlanda, Sävsjö, Värnamo, Markaryd och Älmhult
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Deltagarna bör uppfylla en eller flera av följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•

har ett personligt driv att vara en del av landsbygdsutvecklingen
har en förkärlek för landsbygden
vill leva och verka på landsbygden
är företag- eller samhällsentreprenörer
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

För de som anmäler intresse kommer vi att hålla enskilda intervjuer för att få en klarare bild
av dennes personlighet och att hen har det rätta drivet som vi söker. Vi vill även säkerställa
att deltagaren får ut så mycket som möjligt av sin upplevelse. All resa, boende och mat är
inkluderat i projektet.

När händer det?
Första gruppens utbyte tar plats 2019 och den andra gruppens utbyte sker 2020.
Gruppen från Skottland kommer att ha sin deltagarlista färdig i slutet av februari och tas
emot i Sverige den 8-17 juni 2019. Deltagarlistan för gruppen som åker till Skottland ska vara
färdig den 15 maj och reser den 10-19 augusti.

Om du är intresserad av att vara en del av ENGINE eller vill ha mer information kontakta då
gärna Leader Linné Småland på e-post: emilie@leaderlinne.se
På vår hemsida under Egna projekt- Engine kan du läsa om projektet och ladda ner en
intresseanmälan.
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