Landsbygds2020
nätverket
– samverkan för utveckling

Landsbygdsnätverkets nätverksträff 2014-11-12
Elite Hotel Marina Tower, Stockholm

Program:
9.30 Kaffe och registrering
10.00 Styrgruppen och kansliet hälsar välkommen
10.15 Möjligheterna genom vårt landsbygdsprogram samt havs- och
fiskeriprogram. Statsekreterare Elisabeth Backteman och några av hennes
medarbetare från landsbygdsdepartementet tillsammans med tjänstemän
från Jordbruksverket finns på plats för att besvara dina frågor. Formulera
dina frågor när du anmäler dig så får du förberedda svar.
11.00 Bensträckare och förflyttning
11.10 Mötesplatser för att gå på djupet. Vi inspireras och reflekterar över
hur vi var och en och tillsammans kan främja utveckling. Du kan välja mellan:
1) Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare
relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet.
2) Hur vi i Sverige kan arbeta med att främja innovationer i lantbruket?
Vilken nytta har vi av det Europeiska innovationspartnerskapet?
3) Hur kan vi jobba med stöden till service och bredband?
4) Vilken nytta kan landsbygden ha av stöden från de andra EU-finansierade programmen.
(Läs mer om dessa mötesplatser på sidan 2.)
12.10 Lunch
13.10 Fortsättning i mötesplatserna för att gå på djupet.
13.50 Bensträckare och förflyttning
14.00 Landsbygdsspanarna under ledning av Christel Gustafsson, landsbygdsstrateg vid Jordbruksverket. Medverkar gör Aline Kärrbäck student
vid samhällsplanerarprogrammet, Stockholms universitet, Thomas Bertilsson, enhetschef näringspolitik på LRF och Gun Rudquist, avdelningschef
marint jordbruk och miljörätt, Naturskyddsföreningen.
14.45 Kaffe och blind date. Vi använder kaffepausen för att se om det
finns okända synergier att upptäcka. Du hämtar ditt kaffe och får en
bordsplacering.
15.15 Nätverket blir det vi tillsammans gör det till. Representanter i
Landsbygdsnätverkets styrgrupp har ett samtal med publiken under ledning av Sofia Lindblad, styrgruppsledamot från LRF.
15.50 Summering
16.00 Avslutning

På träffen får du inspiration
och aktuell information. Du får
chansen att ställa just dina frågor
till landsbygdsdepartementet och
Jordbruksverket. Bland andra
deltar den nya statssekreteraren
på landsbygdsdepartementet. Du
får möjlighet till fördjupning i fyra
aktuella frågor och du kan knyta
nya eller förstärka redan etablerade
kontakter. Nätverket blir det vi
tillsammans gör det till och detta är ett av tillfällena för dig och
din organisation att vara med och
forma verksamheten så att det kan
fungera till alla medlemmars nytta
de kommande sju åren.

Medverkar på träffen gör
bland andra Elisabeth Backteman, landsbygdsdepartementet och Christel Gustafsson,
Jordbruksverket.

Information om de fyra mötesplatserna för fördjupning som du kan välja mellan
1) Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna
och ökad medvetenhet om livsmedelskvalité.
Mötesplatsvärdar är Sofia Lindblad, LRF och Nils Lagerroth, samordnare, nätverkskansliet.
Vi tar del av nätverkets erfarenheter och blickar framåt. Seminariet visar på hur detta kan ske genom att exemplifiera med perspektiv från Sveriges konsumenter, landsbygdsnätverkets arbete med högre kvalitet i det offentliga
köket samt genom hur www.fiskeonline.se från Blekinge arbetar med konsumentnära försäljning. Medverkar gör
Örjan Brinkman, ordförande Sveriges konsumenter och en representant från Fisk-on-line.
2) Hur vi i Sverige kan arbeta med att främja innovationer i lantbruket? Vilken nytta har vi av det Europeiska innovationspartnerskapet?
Mötesplatsvärd är Inger Pehrson, samordnare av det nationella Innovationsnätverket, nätverkskansliet.
Utmaningar kräver uthållighet. Rundabordssamtal med innovatörerna Lars Askling, Gothia Redskap, Eva
Magnusson, Help & Rescue samt Skogens Sköna Gröna och Nils Wetterlind, Scandinavian Organics.
Så här har vi tänkt jobba för att stötta innovationsarbetet. Presentation av förslag till hur det nationella Innovationsnätverket ska fungera 2015-2020 och av innovationssatsningen på EU-nivå.
Vad kan min roll vara i arbetet med att främja innovationer i lantbruket? Vad kan innovationsarbetet betyda för
min verksamhet? Olika deltagare på mötesplatsen kan delta på olika sätt i det kommande innovationsarbetet. Gemensam diskussion.
3) Hur kan vi jobba med stöden till service och bredband?
Mötesplatsvärd är Maria Gustafsson, verksamhetsledare, nätverkskansliet. Vi får en lägesbild av hur stöden till
service, fritid och kultur samt bredband är tänkta att fungera. Vi tittar på vad som gjorts och diskuterar hur vi
jobbar vidare. Vad kan vi göra på olika håll och tillsammans? Medverkar gör Pasi Kemi och Helena Ingvarsson
vid Jordbruksverket samt Pär Ove Bergquist vid Tillväxtverket.
4) Vilken nytta kan landsbygden ha av stöden från de andra EU finansierade programmen?
Mötesplatsvärd är Tommy Nilsson kommunikatör, nätverkskansliet.
Vi fortsätter diskussioner som påbörjats på träffen för samtliga av de europeiska struktur- och investeringsfonderna dagen innan. Medverkar gör Lars Wikström, Tillväxtverket och ordförande i styrgruppen för fondsamordning samt Niclas Purfürst, Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammets och Havs- och fiskeriprogrammets
representant i styrgruppen för fondsamordning samt Nardin Crisbi, ESF-rådet, Europeiska socialfonden och
FEAD-fonden.
Har du ännu inte anmält dig kan du göra det via Landsbygdsnätverkets webbplats.
Vägbeskrivning finner du på Elite Hotels webbplats.

