


Nordic Buzz stöds av EU-programmet Interreg och 
söker nystartade kreativa företag inom området inred-
ning, möbler, hantverk, mode, accessoarer, smycken, 
illustration, konst och industriell design. Ett antal ut-
valda experter från Sverige och Danmark kommer 
under tiden 2016-2018 att stödja totalt 120 företag 
inom dessa verksamheter. Projektet är öppet för alla 
intresserade personer oavsett ålder, kön, religion eller 
etnisk tillhörighet.



VI GER DIG VERKTYG FÖR DIN 
VERKSAMHET ATT VÄXA!



Nordic Buzz vänder sig till företag som är verk-
samma i något av följande geografiska områden: 
Region Mitt- eller Nordjylland, Region Halland 
eller Västra Götalandsregionen. Därutöver skall 
företaget varit verksamt i högst fem år, inneha ett 
registrerat organisationsnummer samt ha en pro-
dukt eller tjänst som har fokus på hållbarhet och 
lokal produktion.

Förutom att ingå i det nätverk som skapas ge-
nomförs årligen tre workshoppar i Sverige och tre 
i Danmark. Varje utvalt svenskt företag bjuds in till 
att delta i tre workshoppar i Sverige. I varje work-
shop ingår 20 företag och varje workshop pågår i 

två dagar. I dessa presenteras en rad olika metoder 
och verktyg för att höja de utvalda företagens 
kompetensnivå. Som deltagare i projektet får du 
hjälp med att utvärdera ditt företags marknad 
potential, utveckla affärsmodeller, interna och 
externa parametrar såsom kundrelationer, pro-
duktutveckling, organisation med mera.

Vid projektets slut har 120 nordiska företagare 
förutom höjd kompetensnivå nu också getts 
förutsättningar till en rad nya innovativa samarbeten.



SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR DEN 
15 NOVEMBER  ‘16 

http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan

http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan


TID:   Ansök om deltagande under 2017 senast den 15. november 2016. De utvalda del-
tagarna meddelas i februar. Workshops: 1.-2. marts, 25.-26. april, 29. -30. august.

PLATS:  Tre workshoppar inom Västra Götalandsregionen som involverar 20 företag per år.

SPRÅK:  Workshopparna kommer att hållas på danska och svenska

PRIS:   Ditt företag deltar utan kostnad men får själv bekosta transport, boende samt den 
tid som används i projektet.

För mer information:
Mats Jansson, mats.jansson@molndal.se

Gesica Tawakkoli Gunmalm, gesica@modeink.se



Varje år 2016-2018, Nordic Buzz väljer 20 danska och 20 svenska företag att delta. Företaget deltar i Nordic Buzz, som syftar
till att skapa ett gemensamt nordiskt program riktade professionalisering av särskilt små kreativa företag. Nordic Buzz är ett
samarbete mellan Life Style & Design Cluster Danmark, Högskolan Borås och Mölndal stad Sverige. Nordic Buzz stöds av
EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.


