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Vill du utveckla din bygd…
…då kanske ”SKUR” är något för er!
URnära ideell förening har ett projekt som heter SKUR (samverkan och
kompetensutveckling i Umeåregionen)
Projektet går ut på att en by/utvecklingsgrupp/område tillsammans skriver en
byautvecklingsplan. Planen skrivs för ert ”område” och hur ni framöver vill arbeta med
utveckling på olika sätt.
Byautvecklingsplanerna ska sedan sammanställas och presenteras för kommunerna. Innehållet
i Byautvecklingsplanerna kan bidra till landsbygds-utveckling och utgör ett bra komplement
inför kommunernas arbete med sina översiktsplaner eller i sin landsbygdsutveckling i stort.
Hur går det då till?
Ni lämnar in en intresseanmälan till URnära som sedan behandlas på ett LAG-gruppsmöte
(LAG-gruppen är URnäras styrelse). Där man beslutar om ni kan få ersättning för
framtagandet av en byautvecklingsplan.
Om LAG-gruppen godkänner er ansökan så skriver ni er plan enligt mallen.
Varför ska man göra detta?
URnära ser detta som en möjlighet att bidra till landsbygdsutveckling i hela Umeåregionen.
Då byautvecklingsplanerna skrivs av er som bor och verkar på landsbygden och är de som ska
genomföra aktiviteterna vet vi att det kommer att genomföras på ett bra och effektivt sätt.
För varje godkänd byautvecklingsplan betalar URnära ut 3 000 kr.
Om ni har frågor och funderingar, tveka inte, utan ta kontakt med Lovisa på 0935-141 03
ellerlovisa.carneland@urnara.se

Medfinansiering och programförändring
Som vi tidigare meddelat så avvaktar URnära på besked från kommunerna i Umeåregionen
avseende medfinansiering av URnäras verksamhet. Vi hoppas på att detta besked kommer
inom kort för att möjliggöra landsbygdsutveckling med Leader metoden.
Parallellt med detta så har Landshövdingarna i de bortprioriterade områdena skickat in en
skrivelse till Näringsdepartementet angående en programförändring.
Om en programförändring kommer till stånd så betyder det att de fem bortprioriterade
områdena kan arbeta med landsbygdsutveckling på liknande sätt som tidigare. Det vill säga
att föreningar/organisationer motsvarande kan söka projektstöd direkt av URnära.
Om du vill läsa skrivelsen i sin helhet, så hittar du den här
Till sist vill vi meddela att LAG-gruppens protokoll från mötet den 4 oktober finns på URnäras
webb och påminna om att nästa LAG-grupps möte hålls den 2 november.
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Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och
att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt
och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens
unika förutsättningar och dess regionala identitet.
Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.
Vi verkar i Umeåregionens kommuner. (Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå-landsbygd, Vindeln,
Vännäs).

E-post lovisa.carneland@urnara.se
Tele: 0935-141 03
Webb: www.urnara.se

