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Det här är vad URnära gör!
”Interreg – Botnia
Atlanica”
En ansökan tillsammans
med Finland är planerad
att skickas in till
ansökningsomgången i
september. Samarbetet
är inlett och kommer
under juni månad att
fördjupas då en
delegation från Finland
kommer på studiebesök.

”SKUR”
Samverkan och
kompetensutveckling
inom Umeåregionen.
Ett projekt som URnära
driver och som syftar till
att stödja byar/föreningar
att utveckla sin bygd.
Som ett första steg i
SKUR så ska nya
byaplaner göras.

”Från bonde till bonde”
En ansökan finns hos
asyl- migrations och
integrationsfonden
avseende ett
valideringprojekt för
personer som varit i
Sverige i några år och
som har en bakgrund
inom de gröna
näringarna. Beslut
väntas i slutet av maj.

”Samarbetsprojekt för
nya jobb på
landsbygden”
En ansökan om ett
pilotprojekt som ska
utveckla näringslivet
genom att skapa nya
jobb på landsbygden,
kommer att lämnas in
innan den sista juni
2016.

”Pilotprojekt för
utveckling av lokala
servicelösningar”
En ansökan om medel till
pilotprojekt för utveckling
av lokala
servicelösningar är snart
klar och kommer inom
kort att lämnas in till
tillväxtverket/jordbruksverket för beslut.

Gemensamt ”ledprojekt”
Ett gemensamt
Umeåregionalt ”ledprojekt” är påbörjat och
en referensgrupp har
startat sitt arbete.
Projektet omfattar våra 7
större vattendrag och är
en fortsättning på
”Umeåregionens
älvdalar”.

”LUS”
Sedan årsmötet i april så
sitter Lovisa Carneland
som URnäras
representant i föreningen
LUS (lokal utveckling
Sverige). Lovisa är vald
till vice ordförande.

Landsbygdsnätverkets
integrationsgrupp
Lovisa Carneland sitter
kvar som Leaders
representant i
Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp för
integration på
landsbygden. Lovisa har
bla. skrivit en
informationsguide om
integration i praktiken.

Verksamhets kontor
och LAG
Verksamhetskontoret
och LAG-gruppen
arbetar för att hitta
lösningar för att kunna
bibehålla och arbeta med
landsbygdsutveckling på
Umeåregionens
landsbygd.

Som ni kan se så fortsätter URnära arbetet med att utveckla Umeåregionens
landsbygd!
Allt arbete utgår från URnäras strategi som godkänts av Jordbruksverket!

Protokoll från LAG-gruppsmötet 27 april

Protokollet från LAG-gruppsmötet den 27 april finns på vår webb under ”kallelser och protokoll”:
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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

