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ENGINE utbytesprogram 

 

Introduktion 

ENGINE, entreprenörskap genom internationella erfarenheter, är ett LEADERprojekt som 
finansieras av EU:s 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 landsbygdsungdomar 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.  

När händer det? 

Första gruppens utbyte tar plats 2019 och den andra gruppens utbyte sker 2020. 

Våra skotska deltagare tas emot i Sverige 7-16 juni 2019. Deltagarlistan för gruppen som 
åker till Skottland ska vara färdig den 15 maj och reser den 10-19 augusti.  

Värdar 

Ni som önskar ta emot en skotsk ungdom tar på er ansvaret att bereda en plats i er 
verksamhet i fem dagar (10-14 juni) där deltagaren är med i det dagliga arbetet och tid har 
förberetts att visa och lära ut hur ert arbete utövas. Deltagarna har genomgått en granskning 
av projektledarna för att kunna garantera att de är drivna och engagerade.  
 
Förhoppningen är även att de som kan bereda en plats även kan erbjuda eller organisera 
boende och för det har vi budgeterat en ersättning på 430kr/natt/person. Om ni inte har tid 
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eller möjlighet att erbjuda boende så kommer vi på Leader Linné Småland att organisera det 
åt er.  

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 Eller på tfn: 0705-600 897 

På vår hemsida under Egna projekt- Engine, kan du läsa om projektet. 
http://leaderlinne.se/l/projekt/24406  

 


