Uddevalla Kommun stimulerar
landsbygdsföretagande och de gröna näringarna
Vi inom Tillväxtavdelningen på Uddevalla kommun som arbetar med näringslivsutveckling ser självklart
att de gröna näringarna är viktiga i vår kommun. Inom området finns det många olika verksamheter
och inriktningar. De gröna näringarna håller vår landsbygd levande, förser oss med den goda
lokalproducerade maten och inte minst en för många alternativ livsstil. Ett koncept för att kunna finna
fler ben att stå på i sitt gröna företagande kan vara Grön Arena där vi tillsammans med
Hushållningssällskapet erbjuder en ny grundutbildning. Grön Arena är ett varumärke som syftar till att
ge konkreta verktyg och handledning för utveckling av tjänster inom omsorg, hälsa och rekreation
med naturen och landsbygden som bas. För att kunna bli en godkänd Grön Arena gård krävs att
företaget har genomgått en Grön Arena utbildning.
Om Grön Arena utbildningen
Grön Arena utbildningen är en grundläggande utbildning som behandlar alla olika aspekter som krävs
för att kunna driva en Grön Arena verksamhet (och för den delen utveckla sin affär på andra
områden). Utbildningen är på totalt 6 heldagar med en obligatorisk övernattning mellan kursdag 1
och 2. Dag 3 och 4 samt dag 5 och 6 ligger efter varandra så att det finns möjlighet till inpendling och
övernattning.
Målet är att du som företagare efter färdig utbildning ska ha kunskap om Grön Arena som
affärskoncept samt veta vilka krav som ställs för att bli en godkänd Grön Arena-gård. Under
kursperioden kommer företaget att få arbeta igenom sin affärsplan för att bli redo att sälja sina
tjänster på marknaden.
Utbildningen startar 17-18 september 2015. Plats: Rånna, Skövde/Logården, Grästorp.
Vad leder utbildningen till?
Grön Arena utbildningen är ett led i att bli en godkänd Grön Arena-gård (se nedan). Även om man
inte önskar gå vidare med ett godkännande efter färdig utbildning så ger utbildningen kunskap och
verktyg för att kunna bedriva affärsverksamhet inom sagda område men också flera andra.
Vem kan gå utbildningen?
Landsbygds- och lantbruksföretag i Sverige som har intresse av att erbjuda tjänster inom social
omsorg, skola och inom hälsoområdet. Även den som inte har företag idag men har planer på att
starta företag inom området kan gå kursen. Inga förkunskaper krävs. Deltagarantalet är begränsat till
max 2 st. deltagare per företaget/kursavgift. Om företaget efter genomgången grundutbildning vill gå
vidare med att ansöka om att bli Godkänd Grön Arena-gård så vill vi redan nu betona att företaget ska
bedrivas i gårdsmiljö och att det i verksamheten ska finnas lantbruksdjur.
Utbildningens innehåll
Dag 1 Uppstart Grön Arena koncept
Studiebesök Grön Arena-gård
Uppstart Grön Arena Affärsplan
Gårdens erfarenheter
Gruppens erfarenheter

Dag 2 Affärsplan
Erfarenheter från Grön Arena i Värmland
Grön Arena Affärsplan
Kund och målgrupper

Dag 3 Forskning och målgrupp
Fortsättning Affärsplan
Forskning Green Care

Dag 4 Ekonomi
Ekonomi
Kalkyler

Din kund och målgrupp
Bemötande
Lagstiftning

Prissättning, prisexempel
Tillstånd för verksamheten

Dag 5 Marknadsföring och presentationsteknik
Fortsättning Affärsplan
Paketering
Marknadsföring
Presentationsteknik
Förhandlingsteknik
Dag 6 Avtal, utvärdering och summering
Summering Affärsplan
Handlingsplan
Avtal
Utvärderingsmallar
Kostnad
Kostnaden för hela utbildningen är 7900 kr + moms. Tillkommer gör kostnader för mat och boende.
Utbildningens deltagarantal är begränsat till minst 25 och max 30 per kurstillfälle. Det är först till
kvarn som gäller. När utbildningen är full kommer en reservlista att upprättas.
Grundpris kurskostnad
Ditt pris som grön näringsidkare i Uddevalla kommun.

7 900 SEK exkl. moms
4 900 SEK exkl. moms

Anmälan senast 2015-08-15, till kontaktpersoner, se nedan! Vill företaget efter utbildningens slut
ansöka om att bli en godkänd Grön Arena-gård kostar det i dagsläget 5000 kr + moms och resa.
Godkänd Grön Arena gård
För att bli en godkänd Grön Arena-gård behöver företaget och verksamheten uppfylla en rad kriterier
och en besiktning sker av gården. Detta för att alla godkända Grön Arena-gårdar ska ha en
gemensam nivå och kvalitet.
En godkänd Grön Arena-gård läggs ut på Hushållningssällskapets hemsida samt får tillgång till
varumärket Grön Arena – att användas i egen marknadsföring av verksamheten på hemsida, i
informationsblad, broschyr och liknande och företaget får också en mängd kollegor på andra
godkända Grön Arena-gårdar runt om i Sverige. Ett godkännande gäller i 3 år. Mer info om hur
godkännandeprocessen går till får du under kursen.
Återkom gärna vid frågor och vill du anmäla dig direkt så gör det på mail till oss båda! Vi
ser fram mot att träffas i detta intressanta sammanhang!
Kontaktperson

Sophie Carling
Näringslivsutvecklare Uddevalla Kommun (semester 3 – 19/8)
Fast telefon/Mobil 0522-69 61 53
sophie.carling@uddevalla.se

Kontaktperson

Christina Milén Jacobsson
Avd. Chef landsbygd, Hushållningssällskapet Väst
0521-72 55 15
cmj@hushallningssallskapet.se

