Dags för nästa steg i ditt företagande?
Rådgivning till besöksföretag på landsbygden i Stockholms län
Du som är landsbygdsföretagare i Stockholms län kan nu få subventionerad rådgivning till den 31 juli
2018 för att utveckla och förbättra din besöksverksamhet inom två olika områden.
1. Lokala matupplevelser
 Vill du utveckla din affärsidé för att öka antalet besökare och höja kundupplevelsen?
 Vill du skapa goda matupplevelser och paket med mat och gastronomi i fokus?
Rådgivningen hjälper dig att skapa, vässa och marknadsföra koncept inom lokal
matkultur och besöksnäring.
2. Besöksverksamhet inom sport, friluftsliv eller hästturism
 Vill du starta eller utveckla befintligt företag med paketlösningar inom boende och
aktiviteter som t.ex. vandring, turridning eller mountainbikecykling?
 Vill du utveckla en affärsidé för att locka turister till länets landsbygd?
Rådgivningen kan röra utveckling av koncept eller marknadsföring för besöksverksamhet inom natur-, kultur-, sport- och friluftsaktiviteter.

UPPLÄGG
Du betalar 30 % av kostnaden och Länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet betalar 70 %. Timpriset är
1 250 kr. Det finns en maxgräns att utnyttja per företag på 20 470 kr, där kostnaden för företag är 6 141
kr, alltså 30 %. Vi erbjuder tre olika rådgivningsupplägg, välj en kombination som passar dig.
1. Kartläggning och framtidsplaner (grupprådgivning)
Du reflekterar över nuläge och framtid i grupp med 3-6 företag.
När: Dagar för kartläggningen startar fortlöpande i länet. Det är en heldag mellan kl 10-16. Plats
meddelas senare. Dagarna genomförs på olika plats i nära anslutning till anmälda företag.
Pris: Priset är beroende av antal deltagare men är max 1 688 kr/företag exkl. moms. Kostnad för
mat och kaffe tillkommer.
2. Enskild rådgivning
Under en eller flera träffar kan du få stöd i att utveckla olika områden, t.ex. att nå nya
kundgrupper, samarbeten, sätta nya mål eller paketering av tjänster.
Pris: Du betalar 375 kr/tim. exkl. moms. Kostnad för resa och för- och efterarbete tillkommer.
3. Förbättringskluster (grupprådgivning och enskild rådgivning)
Det innebär att 3-6 företagare går samman i grupper och tillsammans med konsumenter under
återkommande möten besöker varandras företag och provar produkter och tjänster. Ni ger
varandra feedback och konkreta förbättringsförslag.
När: Startmöte sker den 10 november kl. 9 -12. Därefter startar grupper fortlöpande. Plats
meddelas senare.
Pris: Priset är beroende av antal deltagare men är max 4 125 kr/företag exkl. moms.

KONTAKT
Folke Brinckmann och Elisabeth Andersson Brinckmann på ViljaLysa AB. Läs mer om oss och
projektet på www.viljalysa.se Frågor och anmälan på 070-984 15 55 eller folke@viljalysa.se
Rådgivningen är en del av två projekt för diversifiering och nya jobb på landsbygden som Länsstyrelsen i Sthlms län
driver under 2017-19, med medel ur Landsbygdsprogrammet 2014-20. De finansieras av EU och svenska staten.

