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URnära ideell förening
Vi vill önska er alla ett Gott Slut och ett Gott Nytt År!

NYTT ÅR NYA
MÖJLIGHETER

Nytt år ny
möjligheter!

GLÖM INTE
ÅRSSTÄMMAN

TRÄFF MED GD - HUR
GICK DET?

Träff med GD - hur gick det?

URnära har tillsammans med de andra 4 oprioriterade områdena
träffat Jordbruksverkets generaldirektör, Leif Denneberg den 17
december.

Föreningen Leader URnära
som tidigare varit verksamma
med landsbygdsutveckling i
Umeåregionen kommer att
likvideras vid årsskiftet.
URnära ideell förening
kommer att arbeta vidare med
landsbygdsutveckling i
Umeåregionen.
Vi tror på Umeåregionens
landsbygd och på dess
utvecklingspotential.

Mötet hölls för att diskutera och försöka hitta lösningar för invånarna
i de områden som idag står utan stöd till lokalt ledd utveckling (LLU)
genom leadermetoden.
Klart blev att inga beslut kring LLU ändras, de står fast. Där vi fem
inte kan arbeta på samma sätt som vi gjort under den
programperiod som varit.
Dock diskuterades en idé fram kring en modell som kanske kan ge
liknande möjligheter till de oprioriterade områdena som resten av
Sveriges landsbygd fått och en möjlighet att genomföra de
godkända strategierna. För att bearbeta idén ska en arbetsgrupp
bildas.
Jordbruksverket tillsätter resurser och personal till gruppen som ska
börja arbeta direkt efter julhelgerna. De oprioriterade leaderområden
blir representerade i gruppen.
Ambitionen är att varenda sten ska lyftas för att hitta andra
möjligheter till stöd för de 430 000 invånarna som idag står utanför
LLU verksamheten och därigenom möjligheterna att söka
projektstöd inom LLU för att utveckla sina idéer och tankar.

Glöm inte årsstämman!
Den 20 januari är det dags för URnäras årsstämma om hålls på Hotel Vännäs i Vännäs. Handlingar finns
på www.urnara.se . Där kan du se valberedningens förslag till den nya "LAG-gruppen".
Läs mer här

URnära ideell förening

Kontakt

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

Klicka på länken Remove om du inte vill ha nyhetsbrevet.

