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Du står fritt til:

• Del - kopier og omdistribuer materialet i ethvert medium eller format

• Tilpass - remikse, transformere og bygge videre på materialet til ethvert formål, selv
kommersielt.

• Lisensgiveren kan ikke inndra disse frihetene så lenge du følger lisensvilkårene.
Under følgende vilkår:

• Attribution - Du må gi passende kreditt, gi en lenke til lisensen og angi om det er gjort
endringer. Du kan gjøre det på noen rimelig måte, men ikke på noen måte som antyder
at lisensgiveren støtter deg eller din bruk.

• Ingen ekstra begrensninger - Du kan ikke bruke juridiske vilkår eller teknologiske tiltak
som lovlig begrenser andre fra å gjøre noe lisensen tillater.

merknader:

• Du trenger  ikke  å  overholde  lisensen for  elementer  av materialet  i  det  offentlige
domene eller der din bruk er tillatt med et relevant unntak eller begrensning.

•  Det  gis  ingen  garantier.  Lisensen  gir  deg  kanskje  ikke  alle  tillatelsene  som  er
nødvendige  for  den  tiltenkte  bruken  din.  For  eksempel  kan  andre  rettigheter  som
reklame, personvern eller moralske rettigheter begrense hvordan du bruker materialet.

Alle rettigheter forbeholdt.
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1. Innledning
RE-ENTER-guider  er  designet  for  å  utvikle  målrettede  guider,  manualer,  anbefalinger  og
støttemateriell for å støtte bredere opptak og utrulling av prosjektet. Guidene tar sikte på å
bidra til å overvinne hindringer for eldre gründerutvikling og ta for seg hvordan man bruker RE-
ENTER-programmet og tilnærming til det.

Følgende guider vil bli utviklet hos forskjellige interessenter:

•  RE-ENTER  Interactive  workshop  and  experience  guidelines:  Målet  med
gründerutviklingsorganisasjoner og organisasjoner som tilbyr gründeropplæring, og
gir denne guiden kunnskap og innsikt om implementering av interaktive workshops
og  erfaring  for  å  understøtte  entreprenørutviklingen  til  eldre  arbeidsledige  og
arbeidere. Den personlige tilnærmingen og samspillet med målgruppen må tilpasses
deres  egenskaper  og  omstendigheter,  og  tilhører  en  spesifikk  (og  ved  mange
anledninger demotivert eller desillusjonert gruppe) verkstedene må tilpasses høyt.

• RE-ENTER Learner Guide er designet for å støtte elever, og tar sikte på å gi råd om
hvordan de skal bruke og utnytte RE-ENTER e-learning plattformen maksimalt. Det
inkluderer et FAQ-spørsmål der elevene kan finne støtte og få svar på spørsmål, eller
stille nye spørsmål.

• RE-ENTER Guide online veiledning og coaching for eldre arbeidsledige og arbeidere -
en guide rettet mot en hånd til eksisterende gründere som er interessert i å bli en
mentor  /  coach og en annen til  de  eldre  gründere som er  interessert  i  å bli  en
mentee eller motta coaching. Guiden forklarer dem hva veiledning og coaching er,
hva det innebærer og detaljene rundt online aktiviteter i feltet. Den gir rettigheter
og plikter og beskriver deontologiske koder som driver aktiviteten. Den siste delen
av guiden er dedikert til interessenter som er interessert i å promotere slik aktivitet
for  det  konkrete  målet  for  prosjektet.  Guiden  viser  hvordan  du  gjør  det  på  en
tilstrekkelig og kostnadseffektiv måte.

• RE-ENTER Guide online samarbeid - en guide som fokuserer på prinsippene og god
praksis knyttet til gründersamarbeid. Den tar opp spørsmål knyttet til identifisering
av  relevante  forretningspartnere;  hvordan  man  skal  forhandle  om
samarbeidsavtaler,  men  også  om spørsmål  som felles  utvikling  av  produkter  og
tjenester og alternativer for samarbeid som kan brukes. Guiden vil ha eksempler og
praksis.  Det  inkluderer  et  kapittel  fokusert  på  virksomhetsstøtteorganisasjon  om
hvordan man støtter og promoterer denne typen samarbeid. Det spesifikke ved å
samarbeide på nettet blir også adressert.

• RE-ENTER Policy Brief - en guide rettet mot beslutningstakere basert på forskning
gjort i prosjektet, der lærdommene ble hentet ut og oversatt til konkrete ideer og
trinn for politikkutvikling og offentlige støtteprogrammer for eldre arbeidsledige og
arbeidere, interessert i å bli en gründer, og drive en voksende virksomhet. Det tar
hensyn til spørsmål om hvordan man kan motivere og engasjere dem og hvordan
offentlige arbeidsformidlingstjenester kan spille en rolle i dette.

Dette dokumentet er således en del av et bredere sett med retningslinjer innen RE-ENTER.



2. For hvem

Denne guiden er beregnet på beslutningstakere som påvirker den totale situasjonsstatusen for
markedsinngangen av potensielle nye entreprenører.  Instruksjonene i denne guiden vil  angi
retningslinjer  for  å  forbedre  virksomhetsinngangssituasjonen  for  nye  gründere,  samt
retningslinjer  for  beslutningstakere  når  det  gjelder  hvordan  de  kan  handle  for  å  løse
vanskeligheter med å komme inn og bo i virksomheten for målgruppens spesifikasjoner. Det
generelle målet med denne guiden er å lage et systematisk og bærekraftig prinsipp for å legge
til rette for markedsadgang for nye potensielle gründere.



3. Introduksjon til RE-ENTER
1.1.Hvorfor RE-ENTER?

I henhold til Handlingsplan for Entreprenørskap 2020, for å bringe Europa tilbake til vekst og
høyere sysselsettingsnivå, trenger Europa flere gründere. Det bekrefter nok en gang at en av
de viktigste faktorene for suksess for en oppstart er gründerkunnskap, ferdigheter og vilje til
grunnlegger eller gründergruppe. RE-ENTER imøtekommer behovene til eldre gründere (over
45) for forbedrede entreprenørskap og støtte, i  forskjellige faser av entreprenørskap - fra å
utvikle en forretningsidé og plan, til å etablere et selskap og i løpet av de første trinnene i
markedet,  og  ta  full  fordel  av  intergenerasjonslæring  gjennom  samhandling  med  unge
gründere. Eldre arbeidere har et vell av ferdigheter og erfaring, f.eks. 400 000 arbeidsledige
over 45 år har i gjennomsnitt omtrent 25 års erfaring hver, vi går glipp av 10 millioner års
erfaring. ”Disse vell av ferdigheter og erfaring som ikke bare er gunstig for økonomien, men
som vil hjelpe til med å lære neste generasjon arbeidere.

De  over  45  gründerne  har  god  kunnskap  i  sin  sektor  og  relevant  kompetanse  i  deres
arbeidslinje, de mangler de spesifikke ferdighetene og kunnskapene om å starte og drive en
vellykket og bærekraftig virksomhet, så de trenger mer eksponering for entreprenørskap, de
har ferdighetene og erfaring for  å gjøre  en ny suksess  for  deres nye virksomhet,  og enda
viktigere, dette i kombinasjon med deres modenhet kan redusere risikoen for å mislykkes.Core
analysis of the current education programs have been made and conclusions are:

1. 1. To forskjellige typer innsats for entreprenørskapsutdanning kan identifiseres, en som
en entreprenørskapsutdanning rettet mot deltakere i HMS-studier, en andre innsats kan
identifiseres som en entreprenørskapstrening rettet mot potensielle og praktiserende
gründere,

2. 2. Mange gründerstøtte- og opplæringsprogrammer eksisterer, men hovedfokuset er på
yngre gründere med høyere utdanningsnivå,

3. 3. Opplæringsprogrammer om emnet som er innebygd i eksisterende VET-sykluser og
HMS-studier,  adresserer  bare  studentene  sine,  ikke  personer  som  er  på  jobb  eller
arbeidsledige

4. 4.  Det  er  skjevheter  mot  nystartede  og  teknologikrevende  gründere  i  de  fleste
programmer

5. 5. Det er fullstendig fravær av utdanningsmateriell som RE-ENTER vil gi, et innovativt
opplæringsprogram tilpasset behovene til målgruppen.

RE-ENTER  -  “Return  to  the  Working  Market  through  Entrepreneurship”  -  er  et  Erasmus  +
prosjekt  (2017-1-HR01-KA204-035423)  som  tar  sikte  på  å  forstå  motivasjonen  til  og
ferdighetene som er mest nødvendig av potensielle og nye gründere til  over 45, spesielt  i
partnerland, og gir svar gjennom et entreprenørskapsutviklingsprogram som tilfredsstiller deres
spesifikke behov og tilbyr støtte for utvikling av entreprenørskapssett, kunnskap og ferdigheter,
og vil levere det på en leken og effektiv måte.

1.2.Hva blir tilbudt?

RE-ENTER  har  designet  og  utviklet  et  nytt  gründerutviklingsprogram,  basert  på  forsvarlig
behovsanalyse og utdyping av entreprenørskapsutvikling for  arbeidsledige og arbeidstakere
over 45 år. Programmet er innebygd i et innovativt og inspirerende læringsmiljø gjennom IKT
som inkluderer  kreativitet  øvelser,  styring  av  mangfold  og  andre  verktøy;  tilby  direkte  og
virtuelle nettverksmuligheter til å starte gründere. Motiverende aspekter blir adressert, med
mål om å tilpasse programmet for de forskjellige motivasjonene til målgruppen.

1.3.På hva er denne tilnærmingen basert?

Opplæringskurs  'RE-ENTER -  Entreprenørskap er  et  tankesett'  er  et  fleksitidskurs  og  levert
gjennom e-læring som en metode for opplæring av trening. Kursets varighet er cirka 8,5 timer
(kun moduler, uten tilleggsmateriell). Emnet består av 6 moduler. Alle moduler er strukturert
på samme måte. De starter med en kort introduksjon til emnet for modulen, inkludert objektive
og  forventede  læringsutbytte.  Deretter  hoveddelen:  modulinnholdet  støttet  av  praktiske
eksempler. Hver modul er også ledsaget av ekstra materialer, som er:

• Casestudier - Eksempler innen modulen emner som handler om selskaper som har
opplevd visse problemer og måter de har løst det på.



•  Selvvurderingsquiz  -  Etter  hver  modul  kan  eleven  ta  en  quiz  med  10
flervalgsspørsmål, der de kan teste sin tilegnede modulkunnskap.

• Bokanbefalinger fra RE-ENTER Book Club - Partnere i prosjektet har opprettet en Book
Club med bokanbefalinger som vil være et verdifullt supplement til elever som ønsker å
utdype sin kunnskap om spesielle emner.

•  Oppgaver  i  loggboka  -  Siden  online-kurset  er  ment  å  tilby  den  mest  praktiske
kunnskapen til  eleven,  får  de  en sjanse til  å  allerede nå tenke på deres fremtidige
forretningsforetak gjennom forskjellige oppgaver som vil hjelpe dem med å etablere en
virksomhet.



4. Tekniske kapitler
1.4.Aldrende arbeidsstokk

I  løpet  av  de  påfølgende årene vil  antallet  personer  som kommer i  yrkesaktiv  alder  være
betydelig lavere. I motsetning til økonomiske tradisjoner, fra nå av skal vi definere befolkning
som mennesker  i  aldersgruppen 20-64 i  stedet for  15-64.  I  henhold til  ovennevnte nyeste
EUROSTAT-befolkningsframskrivning, hvis vi bare fokuserer på endringene som vil finne sted i
løpet av det neste tiåret, vil vi oppfatte en liten nedgang i antall yrkesaktive på 2,6 millioner
eller 0,8% sammenlignet med 2010.På lengre sikt, når alle baby-boomers når pensjonsalder, vil
antallet personer i yrkesaktiv alder synke. Nedgangen vil utgjøre rundt 10 millioner mennesker
eller 3-3,5% hvert tiår. Som et resultat vil prosentandelen av mennesker i alderen 20-64 år i EU
bare være et beløp på 13,8%.Disse endringene vil variere avhengig av territorium, for i tilfelle
av 6 land er det forventet en liten økning i antall personer som kommer inn i yrkesaktiv alder
(Belgia,  Kypros,  Sverige, Storbritannia,  Irland og Luxembourg), mens i  mange land vil  vi  se
minst en 1/3 reduksjon (Bulgaria, Litauen, Latvia, Polen, Romania og Tyskland)
Som en konsekvens av sameksistensen både av økningen i antall eldre og reduksjonen i antall
personer i yrkesaktiv alder, vil kostnadene for en gjennomsnittlig ansatt knyttet til aldring av
befolkningen  øke  betydelig.  Samtidig  blir  arbeidsstyrken  også  aldrende.  For  å  beskrive
endringene som skjer, la oss vise til forestillingen om den ubevegelige arbeidsalderen. Dette
uttrykket  brukes  for  å  beskrive  personer  i  aldersgruppen 45-64  år,  som på  grunn av  den
spesifikke perioden i livet deres er preget
ved lavere mobilitet definert i tre dimensjoner:
• kvalifikasjoner - de er mindre villige til å gjøre en innsats for tilleggs- og yrkesopplæring;
• yrkesfag - de er mindre villige til å endre yrke, selv når de ikke klarer å finne jobb og er
arbeidsledige i lang tid,
• romlig - når det er nødvendig, pleier de definitivt sjeldnere å flytte til et annet oppholdssted.
I  henhold til  den nyeste EUROSTAT-befolkningsframskrivningen, vil  vi i  løpet av de neste to
tiårene oppleve en langsom økning av prosentandelen av mennesker i en alder av 50 år blant

alle i yrkesaktiv alder.



5.  Økonomisk innvirkning

I følge professor Arthur S. Guarino: “Menneskeheten går inn i en enestående tid i sin historie:
en stadig aldrende befolkning. Kombinert med en krympende befolkning vil denne situasjonen
påvirke nesten alle samfunn på planeten. Enten det er sosiologisk eller økonomisk, har en
aldrende befolkning alvorlige forgreninger som mange nasjoner må takle, inkludert å endre
mange langvarige politikker. "

Befolknings aldring stammer fra økning i forventet levealder og lav fruktbarhet.

Aldrende arbeidskraft vil  definitivt gi negative effekter på makroøkonomiske indikatorer i  de
påfølgende 30 årene på et EURO-sonenivå. Dette betyr at belastningen på pensjonssystemer i
land med førtidspensjon vil  øke. I  dette tilfellet vil  det være en reduksjon i  utbetalinger til
arbeidere, noe som resulterer i redusert kjøpekraft hos folket. Hvis dette skjer, reduseres den
økonomiske etterspørselen, og mengden etterspørres.  Deretter  øker omfanget av alle disse
situasjonene,  og  sluttproduktet  av  dette  er  lavkonjunkturer  eller  depresjoner  i  økonomien.
Dette er bare ett av de mulige scenariene med problemer med lav fruktbarhet.

Derfor er det nødvendig å aktivere eldre arbeidstakere, med tanke på å starte entreprenørskap.
På denne måten vil en eldre gründer fylle ut pensjonssystemet, gi lønn til flere av de ansatte og
redusere de negative effektene som er beskrevet ovenfor.

6. Sosiale faktorer

For mange personer over 50 år har arbeidet i senere liv alltid vært i det fjerne med liten eller
ingen  planlegging  om  hvordan  de  skal  leve  utover  arbeidslivet.  For  noen  kommer  den
økonomiske virkeligheten i fokus, og nødvendigheten av å jobbe utover lovfestet pensjonsalder
blir et reelt must. Dette er virkeligheten for folk i de tidligere kommunistiske landene som nå er
EU-medlemsstater eller kandidat til medlemskap. For andre er deres karriere deres liv, med
små eller ingen interesser utenfor arbeidet. Traumene denne usikkerheten bringer for mange
kan være lammende, med en virkelig frykt for fremtiden og hva som ligger foran. Responsen
fra mange er “vente og se”, ofte for å gjøre ingenting og håpe på det beste (Smith, 2011a). Det
er en rekke sosiale faktorer som påvirker den enkeltes evne til å jobbe og lære senere i livet.
McNair (2009) trekker frem den økende utfordringen med ubetalt omsorgsansvar,  enten for
eldre  foreldre,  samarbeidspartnere  eller  barnebarn.  Synkende  personlig  helse  så  vel  som
endringer i familieforhold som barn som forlater hjemmet, kveling og skilsmisse kan også være
medvirkende faktorer. Disse overgangene etter 50 er kort beskrevet av Phillipson (2002), som
konkluderer  med  at  individer  som  forlater  jobb  ofte  opplever  voksende  desillusjon  og
eksklusjon fra samfunnet. For enkeltpersoner kan støtte og oppmuntring som vil hjelpe til med
planlegging  og  endring  av  karrierevei  i  senere  liv,  være  relevant,  samt  passende  råd  og
veiledning  om  muligheter  til  å  re-skill,  trene  og  få  tilgang  til  passende  lærings-  og
karrieremuligheter for å bidra til å oppnå mål og oppfordre enkeltpersoner, der det er aktuelt,
til å fortsette å jobbe lenger og senere i livet (Smith, 2011a).

1.5.Retningslinjer

I  dagens  verden,  når  økonomisk  usikkerhet  står  på  spill,  ser  folk  bare  ulempen,  for
eksempel mangel på økonomiske ressurser, og ikke fokusere på det positive som å starte sin
egen virksomhet kan gi. Hver gründervirksomhet som er nøye planlagt og implementert gjør
det mulig for eieren å være den som styrer sin skjebne. Å eie en bedrift vil tillate gründeren å
føle friheten til å styre og ta beslutninger han eller hun ikke kunne føle mens han jobbet under
tilsyn av andre.  Det er  denne evnen til  å utvikle  sin  kunnskap og ferdigheter som gjør  at
gründeren kan utvikle tillit og en følelse av betydning for samfunnet han representerer. Ved å
starte sine egne bedrifter  skaper  en gründer  ny verdi  for  samfunnet  de bor  i  fordi  det  er
småbedriftseiere som er mest verdsatt  for  å være de som bidrar til  trivsel  i  samfunnet og
jobbskaping. Selv om penger ikke er den viktigste faktoren for å gå inn i entreprenørskap, er de
et hovedmotiv for videreføring og utvikling av virksomheter. I følge EF; ”Små og mellomstore
bedrifter (SME) er ryggraden i Europas økonomi. De representerer 99% av alle virksomheter i



EU. De siste fem årene har de skapt rundt 85% av nye arbeidsplasser og gitt to tredjedeler av
den totale sysselsettingen i  privat sektor i  EU.  EU-kommisjonen anser små og mellomstore
bedrifter og entreprenørskap som nøkkelen til å sikre økonomisk vekst, innovasjon, jobbskaping
og sosial integrasjon i EU. ”

Uoverensstemmelsesnivå oppstår når det gjelder presentasjon av retningslinjene for ulike
land som har betydelig, likevel er han oppsummert hovedpunkter i råd når det gjelder å lage
en policy som angår motivasjon, utdanning og støtte til eldre gründere.

7. Motivasjon

Som enhver annen viktig aktivitet i en persons liv å starte en virksomhet har sine fordeler og
ulemper. Motivasjon av potensielle gründere er en av de viktigste faktorene for å lykkes med
virksomheten.  Under  gjennomføringen  av  prosjektet  ble  det  innsett  at  det  er  en  negativ
holdning til  entreprenørskap av medlemmene i  målgruppen, prosentvis avhengig av landet.
Negativ holdning til  entreprenørskap kan sees på som et betydelig problem som begrenser
antallet  nye  gründere  45+,  og  det  må  løses.  Presentasjon  av  eksempler  på  god  praksis,
mediekampanjer som viser gode sider ved entreprenørskap og gratis utdanning til potensielle
gründere, kan absolutt være en god motivator for å komme inn i entreprenørskap. Det har også
blitt  sett  at  noen  offentlige  institusjoner  ikke  er  vennlige  og  stimulerende  for  potensielle
gründere. Finansielle og offentlige institusjoner som står i veien for å starte en virksomhet, må
være stimulerende for potensielle gründere.

Første råd: Lag og implementer omfattende markedskampanje som vil bli presentert på mediet

                 foretrukket av folket 45+.

Vi  må  være  klar  over  kraften  som  media  har.  Alle  de  negative  konnotasjonene  som  ble
opprettet for å starte et selskap, kan korrigeres. Kontinuerlig presentasjon av positive ting som
entreprenørskap  bringer  vil  øke  motivasjonsnivået  til  potensielle  gründere.  De  som  for
øyeblikket "verdsetter" og ikke har den ekstra motivasjonen til å starte, med mediekampanjer,
kan "oppveie" og komme i gang med entreprenørskap.

Varighet: Minimum 3 år

Nøkkelbudskap: 1. Entreprenørskap er ærlig, attraktivt og ønskelig arbeidsvalg

2. Utdanning er viktig

                      3. Land / EU støtter gründere / Gratis utdanning for fremtidige gründere / RE-
ENTER og

                          lignende praksis

Viktige  indikatorer:  -  antall  pressemeldinger,  antall  publiserte  artikler  på  nettet,  antall  TV-
reklamer

                         Publisert, antall TV-serier utgitt med gründer som gjest, nummer eller radio

                         annonser publisert, antall Google-annonsevisere, antall Facebook-seere,

                         antall personer nådd

Måte å validere resultater: Eksempelundersøkelse før og etter kampanjen

8. Utdanning og støtte

Utdanning av gründerne er en av de viktigste faktorene for å starte og opprettholde
vellykket virksomhet. Alle institusjoner som kan hjelpe potensielle gründere, må ta alle skritt
for å utdanne interesserte. Gjennom opplæring kan potensielle gründere få ny kunnskap og
ferdigheter som er relevante for deres arbeidsfelt. Mange mentorinstitusjoner kan hjelpe nye



potensielle gründere med at de får kunnskap de vil være avhengige av i fremtiden. RE-ENTER
gir blandet opplæringstilnærming med pedagogisk materiale som er gratis å bruke. Bruken av
RE-ENTER-materialer er grunnlaget for å starte en historie om å starte en bedrift. På RE-ENTER-
plattformen kan folk både kommunisere og koble til.

Institusjoner  kan  også  hjelpe  nye  gründere  ved  å  organisere  diskusjoner  med  vellykkede
gründere for å vise potensielle gründere hvordan de kan gå inn i en virksomhet, hvordan den
overlever og hvordan de kan leve en gründer.

2. råd: Gi tilgang til utdanning

Varighet: 5 år

Aktiviteter: a) Samle informasjon om utdanningsprogram for å starte gründere.

Det er foreløpig ikke noe systematisk utdanningsprogram for eldre mennesker som ønsker å bli
gründere. RE-ENTER-prosjektet kan være et utgangspunkt fra startstedet. Hvis det skapes en
database  med  nødvendige  utdanningsressurser,  er  det  også  mulig  å  lage  et
utdanningsprogram  av  høy  kvalitet  for  begynnende  gründere.  Hvis  det  oppnås  at
utdanningsprogrammet "leter etter en billett mer", vil det være et tydelig tegn på at det går i
riktig retning.

               b) Koble offentlige instanser med tilbydere av utdanning, gratis eller muligheten for at
landet dekker utgifter til utdanning.

Med tanke på det foranstående, at SMB er bærere av økonomien i Europa, er det klart at alle
offentlige  myndigheter  må  stå  til  tjeneste  for  nye  gründere.  Dette  betyr  at  de  må  få
utdanningsmuligheter og gratis siden de vil  bære nye inntekter i  fremtiden. Men offentlige
instanser  driver  ikke  utdanning,  utdanningsleverandører  gjør  det.  Dette  er  grunnen  til  at
samarbeid  mellom  offentlige  myndigheter  og  utdanningsleverandører  og  deres  synergi  er
viktig.           

    c) Offentlige myndigheter,  for eksempel arbeidsforholdet,  handelskammeret eller
støttende institusjoner, bør koble alle gründere for å koble sammen markedene

Å koble til gründere er en nøkkelfaktor for å øke virksomhetsvolumet i et bestemt land, region,
kontinent.  Hvis  det  er  en  systematisk  tilnærming  til  dette,  vil  mange  nye  gründere  få
muligheten til  å  samarbeide  med andre  selskaper  for  å  lette  deres  inntreden i  markedet.
Dessuten er det absolutt enklere for nye gründere hvis de får hjelp av mer erfarne gründere
eller av deres erfaringer og ideer. Offentlige organer, handelskamre og støttende institusjoner
bør  være  i  tjeneste  for  dette  målet,  ikke  bare  fordi  de  eksisterer,  men  også  fordi  de  er
avhengige av det.

Sporingsmetode: Laget database med nødvendige utdanningsressurser

                              Antall utdanningsprogrammer

                              Antall deltakere i utdanningsprogrammer

                              Antall organiserte møter med nye og eksisterende gründere

9.  Legislation and financial support

En av faktorene som kan bidra til  forbedring av vilkårene for inntreden i entreprenørskap i
nesten alle land i Europa er økonomisk støtte. Lovgivning er noen ganger veldig streng med
nye gründere,  og det  er  grunnen til  å starte en virksomhet  kan være en veldig vanskelig
satsning. Det første statene kan gjøre er å implementere juridiske rammer for å hjelpe til med
selvstendig næringsdrivende gjennom økonomisk bistand. Videre vil det å gi lån til gründere
gjøre  det  lettere  for  gründere  å  gå  inn,  siden  pengene  som  trengs  for  å  investere  i  en
virksomhet er et av nøkkelelementene. Skatteinsentiver for å redusere skattegrunnlaget og
redusere skattelignende avgifter er en del av den vanskeligste skattepolitikken i Europa. Når
offentlige etater innser at det er vanskelig for nye gründere å følge med på å betale skatt og
parafiskale avgifter i det tempoet som kreves av dem, vil det også hjelpe nye gründere i det
lange løp, og etter hvert selv. Nye gründere ville også være glade hvis de var mer bevisste på
muligheten  for  å  medfinansiere  prosjektene  sine  gjennom  EU-midler.  Denne  typen
medfinansiering er det beste alternativet for nye gründere. Institusjoner som utviklingsbyråer



og  handelskamre  bør  ha  ansvaret  for  å  bevisstgjøre  denne  typen  medfinansiering.  Lokale
gründerinkubatorer kan også hjelpe sterkt, noe som kunne lette begynnelsen av å gå inn i en
virksomhet med sine insentiver, gi utdanning og lette tilgang til  forretningslokaler. Nasjonal
medfinansiering vil hjelpe fremtidige gründere så vel som medfinansiering fra EU-midler, men
på dette området har mange land ikke en klar visjon og strategi. Å lage tydelige strategier gjør
det  lettere  for  potensielle  gründere  å  bestemme  seg  for  å  starte  en  bedrift.  Nasjonal
medfinansiering  kan  også  overføres  til  lokale  myndigheter,  slik  at  de  kan  gi  billigere
tomtekontrakter, gunstigere betingelser for kommunale betalinger osv.

10. Avsluttende merknader

Inntreden  i  virksomheten  til  eldre  potensielle  gründere  blir  ofte  hindret  av  politiske  og
økonomiske  situasjoner  i  enkeltland.  Derfor  er  de  ikke  motiverte  nok  til  å  komme inn  på
arbeidsmarkedet.  Å  løse  politiske  og  økonomiske  situasjoner,  eller  tilpasse  lovverk  til
potensielle gründere, kan ha effekt på ny sysselsetting og oppstart av entreprenørskap. Mange
lettelser og tilskudd ville lette veien til inntreden i entreprenørskap, generere ekstra inntekter
for  stater  og  dermed  øke  standardene.  Det  er  fremdeles  mye  rom for  fremgang  i  denne
forbindelse, og å endre synspunkter fra beslutningstakere ville skapt nye muligheter som vil gi
økonomisk velstand gjennom vekst og utvikling av entreprenørskap.

I  tillegg kan beslutningstakere  bidra  til  utvikling av entreprenørskap ved selektiv  å  ta  opp
problemene til målgruppen. Som alltid kan løsningen baseres fra kompliserte ting til mindre
kompliserte, og omvendt. Ut fra enklere ting, må man se hvor motiverte mennesker er til å
starte et selskap. Uten en motivert befolkning til å starte entreprenørskap gir ingen politisk
beslutning  mening.  Hvis  det  er  mulig  å  motivere  folk  til  entreprenørskap,  er  det  viktig  å
utdanne dem slik at nye virksomheter blir "satt på gode grunnlag". Alle institusjonene som kan
være til hjelp for gründere, må inkluderes i utdanningssystemet. Deres involvering betyr ikke "å
gjøre tilgjengelig", men det gjensidige samarbeidet av dem alle for å oppnå det uttalte målet.
Etter  dette må nye foretak få alle fordelene for  å sikre oppholdet på markedet etter å ha
kommet inn i markedet.


