KONFERENSPROGRAM PÅ SVENSKA – 3 NOVEMBER, 2014
Denna dag hålls på svenska
10.00 - 12.30
Incheckning för samtliga deltagare
12.30 - 13.45
Lunch med kaffemingel
Utställningen är öppen och deltagarna blir indelade i team
13.45 - 14.00
Moderator Ashkan Safaee presenterar sig och konferensdagarna
14.00 - 14.20
När verkligheten hinner i kapp! – Om det svåra i att bygga projekt som bottnar i
verkligheten
Daniela Ölmunger, projektkoordinator, Företagsamma Västra Hisingen
14.20 - 14.40
Behöver man egentligen bedöma det entreprenöriella lärandet och hur kan man
göra det? – Utvärderande och andra svårigheter med att implementera
entreprenöriellt lärande i skolsystemet.
Per Brohagen, projektledare entreprenörskap i skolan, Företagsamma Västra
Hisingen
14.40 - 15.10
Från idé till förverkligande – Om behovet av kreativa mötesplatser för unga
entreprenörer
Julia Hult, projektledare starta eget, Företagsamma Västra Hisingen
15.10 - 15.40
Fikamingel och utställning.
15.40 - 16.00
Spelar det någon roll var vi fysiskt erbjuder våra tjänster och vårt stöd?– Om
vikten av legitimitet, uthållighet och förtroende
Dejan Djurkovski, projektledare Driva & Växa, Företagsamma Västra Hisingen
16.00 - 16.20
Värdera, bedöma och balansera kommunikation – ett omöjligt uppdrag? – Om
vikten av att värdera kommunikationsarbetet i ett flexibelt EU-projekt och hur man når
sina målgrupper i en segregerad stadsdel
Helene Jaktling, projektledare PR & kommunikation, Företagsamma Västra Hisingen

16.20 - 16.40
The truth and nothing but the truth – Om projektets resultat och målsättningar från
ett utvärderande perspektiv.
Torbjörn Skarin från Analytico, följeforskare
www.analytico.se
16.40 - 17.00
ENTRIS 2.0 - Entreprenörskap i skolan - Ett EU- finansierat
kompetensutvecklingsprojekt för skolpersonal inom entreprenöriellt lärande och
samverkan skola/arbetsliv kopplat till bättre hälsa på arbetsplatsen
Charlotta Levin, Kommunförbundet Skåne, www.kfsk.se/entris
Annhild Månsson, Skurups kommun
17.00 - 18.00
Drink, mingel och aktiviteter i vårt utställningsområdet
- Kolla in vår tidsaxel över projektet, vår hemsida och våra filmer samt prata med
eleverna på Sjumilaskolan som producerar en egen kokbok på flera språk Sjumilskolans kokbok.
18.00 - 21.00
Middag

KONFERENSPROGRAM– 4 NOVEMBER, 2014

9.00 - 9.10
Moderator Ashkan Safaee summerar gårdagen och introducerar dagen
9.10 - 9.30
Fri juridisk rådgivning för ökad integration – Om en förstudie finansierad av
Regionala Utvecklingsfonden med gratis juridisk rådgivning i Biskopsgården och hur
det påverkade lokalsamhället
Anna Holmberg, Institutet för innovation och samhällsförändring, Göteborgs
Universitet
www.iis.gu.se
9.30 - 9.50
Business Start-Up-support i Storbritannien – Om erfarenheter, motgångar och
medgångar med att starta upp och driva online-rådgivning för företagsstarter och
deras utveckling
Jim Crook, Blue Orchid , United Kingdom
www.blueorchid.co.uk
9.50 - 10.10
Att simma mot strömmen – företagande och integration på somaliska
Benny Carlsson, Lund Universitet
Amina Jama, Somali Business Centre
www.somalicentre.se
10.10 - 10.40
Fikamingel och projektutställning
10.40 - 11.00
Innovation into Business – Om hur man kan driva ett framgångsrikt
inkubatorsprogram i en Triple Helix-lösning och hur man kan finansiera det (eller inte)
med hjälp av EU-medel.
Mrs Irene Fialka och Mr Peter Tschuchnig from INITS in Vienna, Austria
www.inits.at
11.00 - 11.20
Business support for smart, sustainable, inclusive growth and innovation –
About support for SMEs in the local as well as the national perspective supporting a
smart, sustainable and inclusive growth
Mrs Albana Myftari, Tirana municipality, Albania
Mrs Aida Hamzaj, coordinator of strategic business investment unit from the Prime
Minister’s office, Albania

11.20 - 12.00
Paneldebatt
12.00 - 12.15
Summering av dagarna
12.15 - 13.00
Grab and go-lunch
13.00 - 15.00
Off-conference-program
Vi arrangerar workshops i enligt deltagarnas önskemål

