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Ett transnationellt Leader-projekt Cross-border Ent repreneurs 
Blekinge/ Warmia-Mazury  
 

 
Deltagande:  

• 10 landsbygdsföretag i Karlskrona och Olofström, 3 st i Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg 
garanteras plats i projektets aktiviteter som syftar till att göra företagen redo att möta den polska 
marknaden 

• 10/ resp 3 personer garanteras plats att delta i aktiviteter i Polen under projekttiden 
• De polska projektparterna kommer att delta på en marknad i Karlskrona och Olofström 
• Tjänstemän och representanter för lokala utvecklingsgrupper erbjuds att delta i 

seminarium/workshops om metodutveckling av landsbygden samt exportfrämjande åtgärder mot den 
polska marknaden   

 
 
Syfte  
- Att utveckla småföretagande och entreprenörskap i Blekinge genom ett transnationellt projekt  

- Att främja exportmognad hos små företag på landsbygden  

- Att hitta nya marknader för lokala tjänster/ tillverkare, öka exporten och företagens omsättning  

- Att optimera kostnader genom att testa bästa metoder för utformning av tjänster/produkter  
- Att utveckla och testa innovativa idéer för produktutveckling och marknadsföring  

- Att bredda existerande nätverk och skapa nya, även över Östersjön  

- Att främja kunskapsutveckling och kunskapsutbyte för företag/föreningar  

- Att bidra till att göra landsbygden till en attraktiv plats för boende, företagare och besökare  
 
 
Målgrupp:  
- Små service- och tjänsteföretag på landsbygden (0-10 anställda)  

- Små landsbygdsföretag inom besöksnäringen som vill utveckla sin verksamhet mot Polen/Sverige  

- Ideella föreningar, t ex lokala utvecklingsgrupper, som vill inspireras av landsbygdsutveckling i Blekinge och 
Warmia-Masurien  
 

Fakta:  
Projektet Cross-border Entrepreneurs är ett transnationellt projekt i samarbete mellan Leader 
Blekinge och två Leader-område i Warmia-Mazury i nordöstra Polen.  
Projektet handlar om företagsutveckling mot export och affärsrelationer med Polen .  
Projektägare och huvudfinansiär: Leader Blekinge, medfinansiärer: alla kommuner i Blekinge  
och Region Blekinge.  
Projektledare: Iwona Slojka, tel. 0734 29 23 99, iwona.slojka@leaderblekinge.se  
Tid för projektet: juni 2011-september 2013.  
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Lokala mål Blekinge:  
1. Utveckla minst 29 landsbygdsföretag till att affärsmässigt vara redo att möta utländska marknader  
2. Vidareutveckling och stöd till nätverket polska företagare i Blekinge  
3. Identifiera verktyg för landsbygdsutveckling och ta fram en verktygslåda för utveckling av byar/mindre 
tätorter i Blekinge  
4. Arrangera ett seminarium/workshop på tema exportfrämjande, försäljning/ marknadsföring till Polen  
5. Ta fram och bearbeta minst 5 tydliga koncept för engagerade lokala utvecklingsgrupper som bidrar till 
utveckling av ortens varumärke  
6. 5 nya mikroföretag startas  
 
 
 
Internationella mål:  
1. Ta fram en polsk-svensk verktygslåda för utveckling av mindre byar/ tätorter 
2. Aktivt deltagande på 2 större evenemang, Landsbygdsparlamentet i Warmia-Masurien 2012 och 
Landsbygdsriksdagen 2012   
3. Aktivt deltagande på marknader i Polen och Warmia Masurien, totalt 9 st 
4. Identifiera och utveckla 8-10 testpiloter från varje land  
5. Välja ut 2 platser i Blekinge och 2 platser i Warmia-Masurien där samarbetspartners marknadsför varandra  
 
 
 
Vad får jag som företagare?  
a.  relevant information om den polska marknaden  

b. matchning mot rätt bransch och samarbetspartners i Polen  

c. rådgivning för att uppnå exportmognad t ex genom kulturtolkning  

d. praktisk hjälp med översättning av företagets basfakta  
e. delta på marknader/ studiebesök (minst 1 gång under projekttiden), ta emot studiebesök (minst en gång) 
f.  inspiration, praktisk hjälp med produktutveckling och marknadsanpassning mot Polen  
 
 
Aktiviteter 2011:  

• 13 september – cross-project möte i Ronneby  
• 23-25 september - Leader-projektet Cross-border Entrepreneurs har fått sitt första besök från polska 

samarbetspartners. 30 personer från regionen Warmia-Mazury besökte Blekinge i tre dagar.   
• Hela oktober – rekrytering av företagen  
• 27-28 oktober, Steering Commitee meeting, Polen  
• 10- 11 december – Julmarknad i Eriksberg, Warmia-Masurien deltar   
• 10 -11 december – Julmarknad i Warmia-Masurien, Blekinge deltar  


