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Landsbygdsnätverket 2020
– samverkan för utveckling

Alla är viktiga för att nå EU 2020-målen. Vi möts för att lära och samverka till
nytta både för dig, din organisation och för våra gemensamma EU-mål.
9.30 Registrering, kaffe och mingeltorg
öppnar. (Se särskild beskrivning av
mingeltorget.)
10.00 Välkommen till Landsbygdsnätverket och årets nätverksträff.
10.15 Nu startar vi på allvar och sammantaget har vi bra möjligheter att
uppnå EU 2020-målen. Statsekreterare
Elisabeth Backteman ger oss senaste
nytt från regeringskansliet och besvarar
frågor som du kan ställa när du anmäler
dig till träffen.
10.35 Mingeltorg och förfriskningar

11.50 Kalmars kommunalråd Johan
Persson (s), är av regeringen utsedd
till ordförande i den parlamentariska
landsbygdskommittén. Han presenterar
arbetet som inletts hösten 2015. Kommittén ska lämna förslag till inriktning
och utformning av en sammanhållen
politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Arbetet ska
skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en
attraktiv landsbygd.
12.05 Introduktion till parallella
workshop om hur vi inom olika områden levererar till EU 2020- målen

10.55 Vi levererar EUs klimatmål 2020.
Klimatmål så som minskade utsläpp av
växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet är viktiga delar av målen
för EU 2020. Därtill behöver vi anpassa
oss till ett förändrat klimat. Hur kan näringsliv och boende i våra landsbygder
bidra och vilka finansieringsmöjligheter
finns? Efter inledande presentationer
av Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, och Karin
Varverud, vd för Energifabriken hålls
ett panelsamtal.

12.15 Lunch och mingeltorg

Plats:
Elite Hotell Marina Tower, Stockholm (länk)

16.30 Slut för idag men full fart framåt

Anmälan:
Via Landsbygdsnätverkets webbplats (länk)
Anmäl dig senast den 30 oktober!

13.45 Workshop Pass 1. Se särskild presentation av valbara workshop-pass
14.40 Kaffe och mingeltorg
15.15 Workshop Pass 2. Se särskild presentation av valbara workshop-pass
16.10 Förflyttning
16.15 Summering och medskick av
Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Vi uppmärksammar särskilt starten av havs- och
fiskeriprogrammet, den regionala samverkan och de
prioriterade temaområdena inom Landsbygdsnätverket.

Landsbygdsnätverket 2020

Mingeltorg

– samverkan för utveckling

På mingeltorget kan du vid olika stationer samtala med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänstemän från EU-kommissionen, näringsdepartementet, Jordbruksverket, Tillväxtverket och ESF-rådet.
Tjänstemän som är ansvariga för av havs- och fiskeriprogrammet.
Sekreterarna i den parlamentariska landsbygdskommittén.
Länsstyrelsehandläggare
Landsbygdsnätverkets styrgrupp, arbetsgrupper och kansli.
Supporten för att bilda innovationsgrupper och söka innovationsstöd inom jordbruk,
trädgård och rennäring.
Landsbygdsnätverkets samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling.
Utvärderingssekretariatet för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt
programmet för regional- och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Valbara workshops

Landsbygdsnätverket 2020
– samverkan för utveckling

P1.A. Vi stärker de gröna och blå näringarna för att nå
2020 målen
Både de gröna och blå näringarna behöver ett generationsskifte. Båda näringarna har också det gemensamt att de behöver
fler konsumenter som är medvetna om att ”Mat är livet”.
Landsbygdsnätverkets Gröna näringar-grupp jobbar intensivt
med dessa frågor. Ta del av erfarenheterna, låt er inspireras
och kom med inspel!

P1.B. Nu har vi mer smörjmedel till hållbara servicelösningar som bidrar till 2020 målen
Nu finns mer stödmöjligheter än tidigare till lokala servicelösningar. Men för att de ska vara hållbara krävs samordning
och vi kan på olika sätt hjälpas åt att främja samordningen.
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder vill
inspirera till fler satsningar. Har du förslag?

P1.C. Samverkan på regional nivå för att nå
2020 målen
Länsstyrelserna knyter ihop samarbetet med programgenomförandet på regional nivå. Hur fungerar det och vilka är med?
Hur involveras leadergrupperna och hur deltar länsstyrelserna
i leaderarbetet? Hur fungerar samverkan mellan andra regionala partnerskap? Var med och dela dina erfarenheter.

P1.D. Unga och landsbygdsutveckling ::::: att delta och
skapa plats ::::: det är i nutid vi bygger framtid
Landsbygdsnätverkets grupp Unga i landsbygdsutveckling har
tittat på hur unga är, eller inte är, involverade i olika delar av
genomförandet av de olika EU-programmen. De vill också
inspirera till att fler unga inkluderas. Vilka erfarenheter har du?
Var med och diskutera hur vi tillsammans når längre.

P1.E. Nu har vi mer målstyrda program. Vad innebär
det?
Urvalskriterier, hur fungerar de? Hur kan vi påverka utlysningar av projektmedel? Kan vi kombinera stöd från olika fonder
och program? Du har säkert många fler frågor om de nya
programmen. Tjänstemän vid EU-kommissionen, näringsdepartementet, Jordbruksverket, Tillväxtverket och ESF-rådet
svarar på era frågor och ni kan ha en diskussion om dem
under denna workshop.

P2.A. Startskott för nya Havs- och fiskeriprogrammet –
en kraftsamling för hållbart fiske och vattenbruk
Vi firar att programmet är godkänt och att angelägna insatser
kan starta. Tjänstemän från Jordbruksverket är med och berättar om möjligheterna som programmet ger och vi diskuterar
hur vi bäst använder dessa möjligheter för att nå målen 2020.

P2.B. 440 miljoner till kreativa problemlösningar
Nu kan vi, producenter, rådgivare och forskare, samarbeta i
grupper med stöd från landsbygdsprogrammet för att utveckla
innovationer inom jordbruk, trädgård och rennäring. Landsbygdsnätverkets innovationssupport svarar på frågor om man
bildar innovationsgrupper och söker innovationsstöd.

P2.C. Alla behövs för att nå 2020 målen. Därför kraftsamlar vi för en snabbare integration.
Runt om i Sverige kan landsbygdsbor välkomna nya grannar
som flytt från sina hemländer. Det görs imponerande insatser
och Landsbygdsnätverkets Integrationsgrupp kartlägger vad
som sker och hjälper till att sprida lärdomar från olika insatser.
Utmaningarna är stora så låt dig inspireras av hur man matchar praktik- och arbetstillfällen, hittar bostäder och knyter nya
sociala nätverk. Bidra med dina egna erfarenheter.

P2.D. Vi stärker naturturismnäringen för att nå 2020
målen
I föregående programperiod gjordes många insatser med stöd
från landsbygdsprogrammet för att utveckla turistnäringen.
Trots det finns en stor potential att vidareutveckla. Därför
är det viktigt att vi reflekterar över vad som gått bra och vad
som kan bli bättre. Landsbygdsnätverkets Naturturismgrupp
har antagit utmaningen och synliggör knäckfrågor som måste
lösas. Var med och bidra med dina erfarenheter.

P2.E. Nu har vi mer målstyrda program. Vad innebär
det?
Urvalskriterier, hur fungerar de? Hur kan vi påverka utlysningar av projektmedel? Kan vi kombinera stöd från olika fonder
och program? Du har säkert många fler frågor om de nya
programmen. Dessa formulerar du redan i anmälan till träffen.
Då kan tjänstemän vid Näringsdepartementet, Jordbruksverket, Tillväxtverket och ESF-rådet förbereda svaren och ni kan
ha en diskussion om dem under denna workshop.

