Påmelding:
• Start Opp Salten tar opp 30 deltakere
• Søking om opptak på eget skjema
• Søknadsfrist er 16. oktober 2016
• Innvandrere oppfordres til å søke
Deltakeravgift:
• kr. 4.000,- pr. person som deltar. Prosjekt med
flere deltakere betaler pr deltaker
• Avgiften dekker samlinger, veiledning og
materiell
• Reise til/fra samlingen må dekkes av den
enkelte

• Etablereropplæring

For mer informasjon:
Prosjektleder: Fauna KF
Heidi Zakariassen
heidi@faunakf.no
Tlf: 99868506
Se også startoppsalten.no
Fagansvarlig: Næringsutvikling AS
Mariann Høyen
mob: 90 60 35 99
mariann@naringsutvikling.no
www.naringsutvikling.no
Påmelding til:
Prosjektleder: Fauna KF v/Heidi Zakariassen
heidi@faunakf.no
Boks 326, 8201 Fauske
Se Start Opp Salten på facebook og på egen
hjemmeside!
Velkommen!

• Delta på Start Opp Salten
• og realiser gründerdrømmen!

Målet med Start Opp Salten

•

Å bygge kompetanse for bedriftsetablering

•

Skape lønnsomme bedriftsetablering

•

Etablere nettverk

•

Utvikle egen trygghet innenfor bedriftsetablering

•

Finne mulige finansieringsordninger for etablering

Hvem kan delta

•

Alle med en forretningsidé – liten eller stor

•

Har drivkraft og engasjement for å gjennomføre

•

Har gode norsk-kunnskaper

•

Har noe erfaring fra norsk arbeidsliv

Som deltager på Start Opp Salten får du:

•

Innføring i alle aktuelle temaer tilknyttet etablering av bedrift

•

Kontakt og sosialt fellesskap med andre i samme situasjon

•

Styrking av egen kompetanse

•

Støtte og veiledning i arbeidet med utvikling av egen forretningsidé

•

Undersøkt og spisset egen idé til å bli lønnsom

Start Opp Salten består av:
•Fire felles-samlinger over fire helger
•En ettermiddagssamling og en
avslutningssamling
•Veiledning fra det lokale næringsapparatet i hver
kommune
•Veiledning fra Næringsutvikling AS som er
fagansvarlig for Start Opp Salten

Planlagt gjennomføring av SOS:
1. samling:
21..- 22. oktober 2017
2. samling:
25. - 26. november 2017 (?)
3. samling:
6. – 7. januar 2018
4. samling:
3. - 4. februar 2018
Generalprøve: i uke 9
Avslutning:
i uke 12

