NatureBizz Sverige 2019

Åtta utvecklade NatureBizz kurser
Under året 2019 har vi i projektet NatureBizz framförallt
jobbat med utveckling av våra kurser. Totalt har vi
utvecklat åtta kurser: 1) Managing Green Micro Business,
2) Understanding Green Consumers, 3) Building a Green
Brand, 4) Steps Towards Sustainable Quality, 5) Green
Product Development and Service Design, 6) Managing
Supply Chains in Green Micro Business, 7)
Communication in Customer Journey, 8) Green
Entrepreneurs Go International. Varje kurs ska bidra till att
stärka en eller flera identifierade kunskapsbehov hos gröna
mikroföretagare som vill arbeta hållbart. De uppgifter som
är kopplade till respektive delkurs är designade så att de
ska kunna nyttjas i det egna mikroföretaget.

Pilottester
Under våren 2020 planerar vi att pilottesta de åtta kurser som utvecklats inom projektet. I Sverige
kommer kurserna att erbjudas online samt vara knutna till Vallentuna och Gotland. I Vallentuna har
vi ingått ett samarbete med Vallentuna gymnasium, vilket innebär att 50 elever och deras lärare
kommer att kunna delta på våra kurser. Deltagarna från gymnasiet räknas till deltagargruppen
”potentiella gröna mikroentreprenörer”. Vi erbjuder även några ytterligare platser i Vallentuna för
andra befintliga eller potentiella gröna mikroföretagare. Undervisningsträffarna i Vallentuna
kommer att främst att hållas på Vallentuna gymnasium, förutom den första träffen som ska hålla på
Södertörns högskola. Datumen för träffarna är: 16/1, 22/1, 10/3, 2/4 och 7/5. På Gotland samarbetar
vi med Goda Gotland, Gotland Grönt Centrum och Hushållningssällskapet på Gotland.
Undervisningsträffarna kommer att hållas på Gotland Grönt Centrum och träffarna är planerade till
22/1, 29/1, 13/2, 3/3, 10/3, 19/3 och 31/3.

Vårt deltagande i workshops och andra evenemang hösten 2019
Under hösten 2019 har vi varit aktiva med att sprida information om NatureBizz. Vi har träffat ett
stort antal entreprenörer och andra som jobbar med grönt och hållbart entreprenörskap. Den
kunskap och entusiasm har verkligen varit inspirerande.
Den 14 oktober deltog vi i en workshop på Södertörns högskola om
att arbeta i Interreg projekt. Det var mycket givande och vi
diskuterade till exempel skillnaden mellan att inkludera studenter i
projekten och att, som i fallet NatureBizz, arbeta med entreprenörer.
Vi diskuterade även möjligheter och utmaningar vad gäller
administration i den här typen av projekt.
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Den 6 november var vi
medarrangörer vid en workshop i
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var Grönt och hållbart
entreprenörskap. Deltagare på workshopen var gymnasielever
och personal från gymnasiet, lokala gröna mikroföretagare,
lokala politiker och andra från det lokala näringslivet. På
workshopen fick vi dels höra från några mikroentreprenörer hur
de jobbar grönt och hållbart, och dels fick deltagarna jobba med
frågan hur nya hållbara affärsidéer i Vallentuna skulle kunna se
ut. Vårt intryck var att Vallentuna är en kreativ plats med
utrymme för många affärsidéer
baserade på hållbarhet.

Den 20 november deltog vi i ett
evenemang i Visby. Temat för kvällen
var en presentation av det nyligen
avslutade projektet 100 gröna och blå
upplevelser, ett projekt med ett stort
antal finansiärer, deltagare och
intressenter. NatureBizz presenterades
som en av flera framtidsmöjligheter
för regionens entreprenörer.
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Den 24 november var vi utställare på en klimatdag i Vallentuna. På
dagen fick vi i NatureBizz möjlighet att diskutera klimat och nätverka
med det lokala och gröna näringslivet i Vallentuna och Roslagen.

Hör gärna av er om ni önskar veta mer om NatureBizz
eller vårens pilotkurser.

Med vänliga häslningar,
Karin & Anna

Kontakt:
karin.dahlstrom@sh.se
anna.nyquist@sh.se

