KLIVET
in i en hållbar framtid
Syftet med projekt KLIVET (Metod för hållbar ökad tillväxt) är att skapa förutsättningar för
industriföretag i Kalmar län och på Gotland att ställa om till en hållbar framtid! I projektet utvecklar
vi ett digitalt verktyg som hjälper er som företag att integrera hållbar utveckling i er affärsstrategi.
Vi lägger stort fokus på lokala samarbeten och det finns goda möjligheter till samverkan och
erfarenhetsutbyten i samband med våra kunskapsseminarier och workshops inom miljö, mångfald,
jämställdhet och inkludering samt cirkulär ekonomi. Vi vill att du ska inspireras att #taklivet in i en
hållbar framtid med fokus på nya möjligheter med de resurser som redan finns. Under projektets
gång kommer du och ditt företag att få ta del av kunskap om FN´s globala mål för hållbar
utveckling, ges möjlighet att samla er organisation, prioritera ert arbete, sätta SMARTA mål, skapa
en hållbar strategi samt följa upp och kommunicera ert arbete.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för er att #taklivet!
VI ERBJUER:
#1 Verktyget – ni testar verktyget tillsammans med oss (max 32 timmars coaching) mot en mindre
kostnad om 5000 kr exkl moms. Vi är tacksamma för all feedback till förbättring och förädling vi kan
få.
#2 Testa verktyget på egen hand – ni testar verktyget kostnadsfritt. Vi är tacksamma för all feedback
till förbättring och förädling vi kan få.

AVSIKTSFÖRKLARING
Härmed intygas att vårt företag har för avsikt att medverka i projekt KLIVET
VI VILL TA KLIVET (välj #1, #2 ovan): ____________________________
FÖRETAGETS NAMN: ____________________________
ORGANISATIONSNUMMER: ____________________________
ANTAL ANSTÄLLDA: ____________________________
KONTAKTPERSON: ____________________________
TELEFONNUMMER: ____________________________
E-POST: ____________________________
UNDERSKRIFT BEHÖRIG FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET: ____________________________
NAMNFÖRTYDLIGANDE: ____________________________
ORT OCH DATUM: ____________________________
SEKRETESS
Mot bakgrund att ovanstående företag avser ingå i projekt KLIVET kan uppgifter av konfidentiellt
slag komma att lämnas. Konfidentiell information är information om företaget, oavsett slag, som
kan komma att lämnas under projektet som berör kunskap, affärshemligheter eller annan
information vars yppande kan komma att skada företaget. Information som är allmänt veterlig,
eller som avtalsparterna redan vet om varandra sedan innan samarbetets början, anses inte vara
konfidentiell information. Denna sekretess innebär att ingen utav projektmedarbetarna i KLIVET får
lämna ut sådan konfidentiell information om företaget till någon utomstående, såsom personer,
företag, myndigheter och organisationer. Undantag från sekretess kan dock ges om företaget
skriftligt tillåter projekt KLIVET att dela information, eller om myndighet beslutat att sådan
information skall lämnas ut.
FÖR MER INFORMATION
Kontakta helena.tinnert@iuc-kalmar.se eller sophie@tillvaxtgotland.se
Vi ser fram emot att #taklivet tillsammans!

