Valideringsvoucher – få upp till
70% i regionalt företagsstöd
Nu kan små och medelstora företag (SME-företag) inom städ– och byggbranscherna i Västra
Götalandsregionen delta i pilotprojektet Valideringsvoucher. Ansök om regionalt företagsstöd för att synliggöra och komplettera personalens kompetens genom validering och
kompletterande utbildning. Målet är att den anställde ska uppnå branschens kompetenseller yrkesbevis, bidra till ökad kvalitet och att öka statusen på städyrket.

Valideringsvoucher
Företagsstödet kan täcka upp till 70%* av
kostnaderna för:
• validering mot kompetens- och
yrkesbevis,
• eventuell kompletterande utbildning,
• utbilda yrkesbedömare,
• lön under valideringen och
utbildningstiden.
*VGR:s regionala företagsstöd finansierar 70% av
kostnaderna för företag med upp till 49 anställda
och 60% av kostnaderna för företag med 50 till 249
anställda.

Så här går det till!
Företaget
visar intresse

Kriterier

Behovsanalys

Ansökan
valideringsvoucher

•Kontakt med företagscoachen

•Företagscoachen ger stöd i genomgång av
villkor och kriterier för att få ansöka

•Företagscoachen ger stöd i inventering av
• personalens kompetensbehov
• kompetens- eller yrkesbevis - inriktning

• Företagscoachen ger stöd i ansökningsprocessen
• Ansökan skickas in till VGR via den digitala
ansökansportalen
• Beslut kommer inom 1-2 veckor

•Validering
•Kompletterande utbildning
Uppstart av •Insatserna kan pågå upp till 7 månader
insatser

Företagscoach
Branschspecifika företagscoacher erbjuder
stöd till företag som vill ansöka om
Valideringsvoucher. Stödet kan omfatta
• vägledning avseende strategisk
kompetensförsörjning,
• hjälp att definiera utvecklingsbehov
hos medarbetarna,
• planering av upplägg och insatser
• framtagande av ansökan om
företagsstöd

Pilotprojektet pågår till den 31 december 2023.
Målsättningen med projektet är att valideringsvouchers ska bli ett känt stöd hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen och bidra
till att validering används som ett självklart verktyg
i företagens strategiska kompetensförsörjning.
För mer information, kontakta
Företagscoach Städbranschen:
Rebecka Paldanius, 010-150 17 72
rebecka@valideringsforum.se
Företagscoach Byggbranschen:
Mikael Karlsson, 073-800 06 06
Mikael.Karlsson@educ.goteborg.se
Projektledare Validering Väst:
Maria Dejevik, 072-246 50 20
Maria.Dejevik@valideringvast.se
Cinna Adanko, 070-305 10 90
Cinna.Adanko@outlook.com

