
Creative Stockholm är en plattform för samarbete.
Creative Stockholm är ett samverkansprojekt mellan kultur och närings-
livssektorerna i Stockholmsregionen vars syfte är att stärka det företa-
gande som bygger på ett konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande.
Creative Stockholm etablerades 2009 som ett av EU delfinansierat 
regionalfondsprojekt och avslutas sista december 2011. Ett av projek-
tets huvudsakliga insatsområden är att utarbeta ett förslag till handlings-
program för kulturella och kreativa näringar inom ramen för Regional 
Utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Regionplanenämnden 
bekräftade i maj i år att arbetet har den inriktning som krävs för att det 
ska kunna få status som ett handlingsprogram under RUFS 2010.

Partnerskapet Creative Stockholm utgörs av Botkyrka kommun  
(projektägare), Stockholms läns landstings kulturförvaltning genom
Transit Kulturinkubator, Stockholm stads kulturförvaltning genom satsningen 
Innovativ kultur, Stockholm Business Region, Stockholms läns landstings  
regionplanekontor, Nacka kommun, Värmdö kommun, Södertörns högskola,
KTH CEFIN.

Mentorprogram för Stockholms 
kreativa entreprenörer
Creative Stockholm, partnerskapet som stärker kulturella och kreativa näringar i 
Stockholmsregionen, erbjuder nu ett mentorprogram som riktar sig till företag som verkar i 
den kreativa sektorn. Mentorprogrammet för entreprenörer är en helt ny satsning som IFL vid 
Handelshögskolan i Stockholm genomför tillsammans med Nya Affärer, Veckans Affärers och 
Privata Affärers initiativ med fokus på entreprenörskap. Programmet är skräddarsytt för dig 
som vill ta nästa steg i utvecklingen av din affär. I satsningen kommer några av Sveriges mest 
framgångsrika företagsledare engagera sig som mentor i varsitt tillväxtföretag.

Som  deltagare i programmet får du en mentor som är individuellt matchad efter ditt företag, din 
bakgrund och målsättning. Mentorerna kommer att fungera som en extern resurs och under pro-
grammets gång kommer du som adept vid fyra mentor-adeptträffar att få konkret hjälp med att 
utveckla din affär samt att diskutera utmaningar och frågeställningar som du och ditt företag står 
inför. Några exempel på mentorer är Mikael Solberg, tidigare VD för RNB Retail and Brands, 
landshövdingen och före detta VD för Företagarna Gunvor Engström, 3:s VD Nicholas Högberg 
och internetentreprenören Ola Ahlvarsson.

Programmet består också av en utbildningsdel i regi av IFL vid Handelshögskolan. 
Som adept i programmet får du, förutom din egen mentor:

Seminarier med föreläsare och forskare från bland annat Handelshögskolans fakultet  •	
som föreläser om ämnen som berör dig och din verksamhet. Aktuella teman är  
till exempel utlandsetablering, finansiering, styrelsebildning och rekrytering.  
De deltagande entreprenörerna ges möjlighet att påverka det slutgiltiga innehållet. 

Inspirationsföreläsningar  där du får lyssna till engagerade företagsledare och  •	
entreprenörer som ger dig nya idéer, perspektiv och råd hur du ska utveckla din affär.

Nätverksträffar  som ger dig en unik möjlighet att mingla med andra entreprenörer  •	
i samma sits som du, såväl som de deltagande mentorerna. 
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Mentorprogrammet genomförs i samarbete med:

Information
Start:  Mars 2011
Plats: IFL vid Handelshögskolan i 
Stockholm, Sveavägen 63, plan 1
Programavgift: Stipendiefinansierat  
20 000 kr/adept exkl. moms. 

Matchningen kommer att ske under februari 
och när du har godkänt din mentor.

För ytterligare information eller ansökan 
kontakta: Lisa Tullus, Projektledare, 
tel. 08-586 174 96, e-mail: lisa.tullus@ifl.se
 


