
Disse fikk tilskudd fra etablererordningen i 2019 

Prosjekteier Prosjektnavn og aktiviteter Tildelt midler i 2019 

Studieforbundet AOF Opplysningskontor for 
fremmedspråklige kvinner, dvs 
familiegjenforente til 
arbeidsinnvandrere i Trondheim.  

200 000 

Hordaland Fylkeskommune Business Factory 2019 skal iverksette 
ordningen i ordinær drift i Hordaland 
fylkeskommune og lage internettsider 
for Business Factory på engelsk. Søkelys 
på nettverksbygging for deltakerne. 

150 000 

Charge AS Charge Program 3 
Prosjektet skal plassere start-upene 
inni flere kompetente bedrifter både 
for kontorplass og operasjonell hjelp 
slik at de kan vokse og skalere sin 
virksomhet. 

300 000 

Ungt Entreprenørskap 
Hedmark 

Innføring og praktisering av metodikk 
for etablereropplæring. 
Omfatter 8 kommuner i fjellregionen 
som er et regionalt og sektorielt 
satsningsområde. Tiltaket 
implementeres som en del av 
introduksjonsprogrammet. 

350 000 

Møre og Romsdal 
Fylkeskommune 

Hoppid.no-etabler, klar, ferdig, gå! 
Bootcamp for gründere med 
innvandrerbakgrunn og videreutvikling 
av GründerLaben.  

400 000 

Relove AS We can make it- 
Et opplæringstilbud om etablering for 
10 innvandrerkvinner som trenger 
nettverk og faglig støtte for å utvikle 
kompetanse til uttesting av egne 
konsepter og protyper til produksjon 
eller presentasjon mot videre 
jobbmarked i Moss region.  

150 000 

Vest- Agder Fylkeskommune, 
Regionalavdelingen 

Flerkulturell verdiskapning Agder. 
Inspirasjonssamlinger i hvert av 
regionrådssamarbeidene og 
kompetanseheving i likeverdige 
offentlige tjenester med mulighet for 
bedre koordinering av 
virkemiddelapparatet i hver region 

400 000 

VINC AS Be your own boss and get bus(iness)y! 
Prosjektet er et pilotprosjekt for Oslo 
Voksenopplæring og utvikler et 
etablererkursprogram i to deler,  et 
kurs i arbeidsrettet norsk og et  
etablererkurs.  

350 000 

MØY Telemark MØY intensiv bygger bro 300 000 



Oppretter tre kvinnegrupper i Telemark 
og tre i Oslo som skal gi mulighet til å 
komme seg inn i MØY nettverk/SISU 
business 

Rana Utviklingsselskap AS Inkluderende etablererkurs på 
Helgeland. Geografisk nedslagsfelt i 
kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy, 
Rana og Træna og skal bidra til at det 
blir skapt varige arbeidsplasser i 
regionen. Det skal etableres en fast 
struktur for etablereropplæring i 
regionen og vurdere om den kan være 
en del av introduksjonsprogrammet til 
Rana kommune. 

300 000 

Buskerud Fylkeskommune Norsk Senter for flerkulturell 
verdiskapning, NSFV. 
Videreutvikle sin virksomhet som et 
nasjonalt kompetansesenter for 
etablererveiledning for innvandrere. 

3 500 000 

 


