


Nordic Buzz er et EU-støttet Interregprojekt som 
søger kreative virksomheder i livsstilsbranchen for ek-
sempel interiør, møbler, kunsthåndværk, mode, tilbe-
hør, smykker, illustration, kunst og industrielt design.
Eksperter fra Sverige og Danmark vil i 2016 til 2018 
kompetenceudvikle i alt 120 nordiske virksomheder. 
Vi opfordrer alle interesserede til at ansøge uanset  
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.



VI GIVER DIG VÆRKTØJER 
TIL AT DU KAN VÆKSTE 

DIN VIRKSOMHED



Nordic Buzz henvender sig til virksomheder i et 
afdisse områder: Region Midt- eller Nordjylland,  
Region Halland eller Västra Götalandsregionen. Der-
udover må virksomheden højst være 5 år gammel, 
skal have et cvr. nr. samt et produkt eller en service 
med potentiale og klare ambitioner om vækst. Et 
fokus på bæredygtighed og lokal produktion 
foretrækkes.

Virksomheden tilbydes kompetenceudvikling, 
netværk og strategiarbejde. Der udvælges hvert år 
20 danske virksomheder til deltagelse i 3 workshops, 
som hver forløber over 2 dage. På disse workshops 
vil du blive præsenteret for forskellige metoder og 

værktøjer, der kan være med til at øge din virksom-
heds kompetenceniveau. Din virksomhed får hjælp til 
at evaluere markedspotentialet, udvikle forretnings-
modeller, arbejde med interne og eksterne parame-
tre såsom kunderelationer, produktudvikling, organi-
sation samt meget mere.

Ved afslutningen af projektet har iværksætteren 
fået mulighed for at møde andre nye og innovative 
virksomheder samt fået styrket deres forretnings-
potentiale. Nordic Buzz vil udvikle et fælles nordisk 
program til professionalisering af specielt kreative 
iværksættere med henblik på at styrke deres konkur-
renceevne og dermed skabe vækst i regionerne.



SEND DIN ANSØGNING INDEN 
15 NOV. ’16

http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan

http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan


TID:   Ansøg venligst hurtigst muligt og senest den 15. november 2016. De udvalgte deltag-
ere får besked i januar. Workshop afvikles: 21.-22. februar, 9.-10. maj, 6.-7. september.

STED:   Tre danske workshops afvikles i Region Midt og Nord Jylland hvor der deltager 20 
virksomheder pr år.

SPROG:  Workshops vil foregå på dansk og svensk

PRIS:    Selve forløbet er gratis, virksomheder dækker dog selv transport, overnatning og 
de timer, der bliver brugt i projektet.

Spørgsmål sendes til projektleder: Heidi Svane - heidi@ldcluster.com - +45 2074 7683



Hvert år 2016-2018 vil Nordic Buzz udvælge 20 danske og 20 svenske virksomheder til at deltage. Virksomheden deltager 
i Nordic Buzz, der har til formål at skabe et fælles nordisk program, målrettet professionalisering af specielt små kreative 
virksomheder. Nordic Buzz er et samarbejde mellem Lifestyle & Design Cluster fra Danmark, Högskolan Borås og Mölndal 
Kommune fra Sverige. Nordic Buzz støttes af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


