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”SKUR”

SKUR
Projektet Samverkan och
kompetensutveckling i
Umeåregionen (SKUR) är
äntligen i startgroparna.
Hur ska vi då tillsammans
verka för en
kompetensutveckling i
Umeåregionen?!
URnäras LAG-grupp har
beslutat att ett bra sätt att göra
detta på är att ta fram
byaplaner – i
samråd/samarbete med en
annan by i Umeåregionen.
URnära kommer att ”köpa”
byaplanerna av byarna för max
3 000 kr/plan.
Byaplanerna ska efter
upprättande sammanställas
både regionalt, men även lokalt
för att kunna arbetas i
kommunernas översiktsplaner.
Från den 11 april kommer
ansökningsblanketter och
fördjupad information finnas
tillgängligt på www.urnara.se

ARBETE PÅGÅR

HEMSTÄLLAN OM
GRANSKNING AV
JORDBRUKSVERKET HUR GICK DET?

Hemställan om granskning av
Jordbruksverket – hur gick det?
Som vi tidigare meddelat så har politikerna i Umeåregionen
lämnat in en hemställan om granskning till både
Näringsdepartement och EU-nämnd. Båda instanserna har svarat
att de inte kommer att granska Jordbruksverkets handläggning
och beslut. Det hänvisas istället till att anmälan handläggningen
till Justitieombudsmannen (JO). Det känns inte som om frågan är
utagerad, men ännu har vi ingen ytterligare information kring hur
politikerna i Umeåregionen vill gå vidare.
Här kan du läsa svaret från EU-nämnden.
Här finns ursprungsdokumentet: Hemställan granskning
Svaret från Näringsdepartementet
Begäran om granskning av EU-nämnden finns här

Protokoll på webben
Den 30 april justeras protokollet från LAG-gruppsmötet den 16
mars och kommer då att finnas tillgängligt på vår webbplats som
vanligt.
Vi vill redan nu påminna om att nästa LAG-grupps möte är den 27
april!

Arbete pågår
URnära har inte legat på latsidan när det gäller att se över möjliga vägar att hitta möjligheter att bedriva
landsbygdsutveckling i Umeåregionen. Vi har i februari månad ansökt om ett projekt i AMIF-fonden (asyl-

migration och integrationsfonden administrerat av migrationsverket). Projektet är ett valideringsprojekt och
kommer, om det beviljas, bedrivas tillsammans med Forslundgymnasium och Gröna navet.
En förstudie är inledd för en ta ett samlat grep om lederna i de sju älvdalarna. Förhoppningen är att den
förstudien mynnar i ut i ett genomförandeprojekt. Idén kommer från ”Umeåregionens älvdalar” som drevs
av Leader URnära i förra programperioden (slutrapport kommer inom kort att finnas tillgänglig digital på
www.urnara.se)
Ett samarbete med Österbotten är inlett och förhoppning är att kunna få till ett interreg-projekt, alltså ett
samarbete mellan Sverige och Finland rörande byautveckling. Projektansökan ska i såfall lämnas in till
hösten.
En ansökan om medel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar är i startgroparna och
kommer förhoppningsvis vara klar i slutet av april.
Utöver detta så arbetar den s.k. fem-gruppen (de områden som har godkänd strategi men inte prioriterades
av Jordbruksverket att bli ”Leaderområden” under programperioden 2014-2020) hela tiden med att hitta
nationella lösningar för att kunna arbeta med lokalt ledd utveckling.

Till sist vill vi önska er alla en riktigt glad påsk!
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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

