Program nätverksträff den 8-9 november

8 november
13.30

13.45

14.30

15.00

15.20

Välkommen. Harald Svensson
Landsbygdsnätverkets
ordförande och Mikael Selander,
chef Landsbygd och tillväxt,
Länsstyrelsen Dalarnas län.
100 innovationer och 100
miljoner jobb. Professor Gunter
Pauli, grundare av stiftelsen Zero
Emissions Research & Initiatives
(ZERI) och initiativet Blue
economy.
Svenska landsbygders potential
och roll i en utveckling av
cirkulär ekonomi och biobaserad
ekonomi. Ett reflekterande
samtal mellan professor Erik
Westholm, SLU och kansliråd
Camilla Lehorst, projektledare
för regeringens samverkansgrupp
för cirkulär och biobaserad
ekonomi.
Förflyttning till lokalerna där du
har ditt första pass med förvalda
fördjupningsspår (se baksida).
Kaffe och smörgås serveras i
samma anläggning som du ska ha
ditt fördjupningsspår.

15.55

Landsbygders potential tas
tillvara, pass 1. Förvalda
fördjupningsspår (se baksida).

16.30

Vi bryter för uppladdning inför
Landsbygdsgalan och
Ullbaggeutdelning.

17.30

Fördrink och mingel i
Klockargårdens foajé.

9 november
9.00

Landsbygders potential tas
tillvara, fortsättning pass 1.
Förvalda fördjupningsspår (se
baksida).

10.00

Kaffe intas på den anläggning där
du haft ditt fördjupningsspår
under pass 1.

10.30

Landsbygders potential tas
tillvara, pass 2. Förvalda
fördjupningsspår (se baksida).

12.00

Lunch intas där du haft ditt
fördjupningsspår under pass 2.

13.15

Nyckelmöten – vi organiserar
oförutsedda möten för
erfarenhetsutbyte och
nytänkande i Kultursalen
Klockargården

14.00

Summering – så går vi vidare.

14.30

Träffen avslutas med kaffe och
färdkost.

Våra egna bilder av cirkulär
ekonomi och biobaserad
ekonomi.

Förvalda fördjupningsspår

EU-programmen
Lokal: Rådstuggu Åkerblads
Både utvärderingar och
Kommissionens senaste
konsultation med olika
intressenter visar att
nuvarande program inte
upplevs ändamålsenliga för
att åtgärda miljö- och
klimatutmaningar. Däremot
anses dessa utmaningar vara
några av de viktigaste att
möta med framtida program. Hur använder vi
nuvarande och framtida EU-program mer
ändamålsenligt? Vad är din erfarenhet och vad
anser du behöver göras?
Inledare: Virginija Kargyte, Aleksandras
Stulginskis University Litauen, Lars E Olsson
och Hans Rolandsson, Näringsdepartementet,
Mikael Selander, länsstyrelsen Dalarnas län.

Kunskap och innovation
Lokal: Gillesalen Klockargården
Hur optimerar vi förutsättningarna när det gäller
att utveckla innovativa lösningar för att nå en
cirkulär och biobaserad utveckling på
landsbygden?

Detta är viktigt för såväl de gröna som blå
näringarna för att landsbygdernas potential ska
kunna nyttjas.
Vi diskuterar vad som egentligen utmärker
innovationer och betydelsen av att söka
lösningar på de viktigaste utmaningarna. Har vi
de verktyg som behövs för att stimulera
innovationer och skapa handlingskraft? Hur vi
kan vässa möten och rådgivningen så att de
bättre svarar mot behoven? Vi får också ta del av
hur man i Finland stöttar innovativa vägar till en
mer biobaserad och cirkulär ekonomi.
Inledare: Richard Andersson, CoCreo AB, Åsa
Rölin, Hushållningssällskapet och Bodaholms
Gård, Liisa Sareenmaa, finska jord- och
skogsbruksministeriet.

Lokal utveckling
Lokal: Oppsittu Åkerblads
Runt om i Sverige ser vi
exempel på hur lokalt
föreningsliv, individer,
näringsliv, kommunal
och regional förvaltning
samarbetar för att öka
omställningstakten. Hur
kan vi underlätta och
främja fler sådana
lösningar? Vad kan bland
andra kommuner,
regioner och Leader
göra?
Inledare: Erik Westholm, SLU, Ylva Lundkvist,
Hela Sverige ska Leva

