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NORSK SENTER FOR FLERKULTURELL VERDISKAPING –
NORSK KANDIDAT TIL ”EUROPEAN ENTERPRISE AWARDS – 2010”
Den norske juryen for konkurransen European Enterprise Awards har valgt Norsk senter for
flerkulturell verdiskaping (NSFV) som en av to norske kandidater til finalen i Madrid i
2010. NSFV er et verdiskapingssenter og bredt samarbeidstiltak i Drammensregionen som
bistår høyt kvalifiserte innvandrere med bedriftsetablering.
Den andre kandidaten er et prosjekt fra Innovasjon Norge. Juryen har hatt medlemmer fra
Nærings- og handelsdepartementet, Næringslivets Hovedorganisasjon og KS.
-

Dette er utrolig inspirerende i en tid der vi arbeider hardt for å etablere senteret som en
permanent nasjonal virksomhet for innvandrere med høy kompetanse, sier daglig leder
Zahra Moini. Siden starten i 2005 har vi arbeidet med tilsammen 320 spisskompetente
innvandrere fra 78 land. Disse har etablert 72 bedrifter, mange av dem med gode ideer
og forretningsplaner. Vi er i ferd med å realisere vår visjon: Et flerkulturelt
verdiskapende Norge, sier Moini.

Juryen begrunner valg avNSFV blant annet som følger:
Det som gjorde at NSFV ble valgt, var først og fremst at tiltaket er så preget av "business”. At NSFV
fokuserer på bedriftsetableringer og økonomisk vekst og ikke bare generelt på å få flere innvandrere inn i
arbeidslivet. Juryen mener søknaden var sterk og at den fremhever prosjektets styrker på en god måte.
European Enterprise Awards er en årlig konkurranse arrangert av Kommisjonen i EU. Den
premierer programmer, tiltak eller initiativ som er utviklet på lokalt eller regionalt nivå, og som
har stimulert den lokale økonomien, gjort det enklere å drive bedrift eller stimulert
entreprenørskapsaktiviteter og næringsliv på andre måter.
Kandidatene i Norge har deltatt i en av følgende fem kategorier:
Fremme av entreprenørskapskultur / Investering i kvalifikasjoner og kunnskap / Forbedre
næringslivets rammevilkår / Fremme internasjonalisering av næringslivet / Ansvarlig,
inkluderende entreprenørskap. NSFV vant den siste kategorien.
Den europeiske konkurransen har deltakere fra landene i EU samt Island, Norge og Tyrkia.
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