Inbjudan till

Innovationsseminarium - Scandinavian Heartland
Vi driver alla innovationsprocesser men vet inte så mycket om varandras arbeten.
Genom att träffas kan vi hjälpas åt att titta in i framtiden, bli bättre på att göra det
vi gör, få nya idéer och inspiration till framtida projekt.
Därför bjuder vi nu in dig till vårt innovationsseminarium som vi anordnar i Trysil den 2627 oktober. Seminariet hålls i anslutning till Interreg - Inre Skandinavia 20 års-jubileum i
som går av stapeln den 27-28 oktober på samma plats.

Inspiration till innovation
är temat på vårt innovationsseminarium. Syftet är att bli bättre på innovationsarbete
och hitta samverkansmöjligheter. På seminariet den 26-27 oktober får du möjlighet att
presentera just ditt projekt och din innovation. Några av innovationerna kommer att
presenteras och diskuteras djupare och vi förbehåller oss rätten att välja ut dessa.
Presentationerna varvas med inspirationsföreläsningar och nätverksaktiviteter.
Välkommen till Trysil och låt dig inspireras och ta del av varandras erfarenheter!

Tid:
Plats:

26 oktober kl. 16.00 - 27 oktober kl. 13:00
Radisson Blue Resort, Trysil www.radissonblu.com/en/resort-trysil

Anmälan:

Senast den 25 september på www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/kalender

Kostnad:

Deltagandet är avgiftsfritt, Scandinavian Heartland bekostar logi och mat.
Resekostnader och egen arbetstid bekostar varje projekt själv.
Återbud senast den 11 oktober annars måste vi debitera hotellkostnaden.

Kontakt:

Jakob Ebner, projektledare, jakob.ebner@lansstyrelsen.se
Karin Wiik, projektledare, karin.wiik@hedmark.org

Programmet för Innovationsseminariet hittar du på nästa sida.

Scandinavian Heartland - Business Improvement är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige för att öka sysselsättning och
inflyttning. Projektet stöttar företag och kommuner i deras innovationsarbete, leds av Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet för Fjellregionen i Norge och
finansieras dessutom av EU-medel och norska IR-medel.
Följ Scandinavian Heartland på Facebook: www.facebook.com/scandinavianheartland och på www.scandheart.org
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Preliminärt program

26 oktober
16.00-16.15

Välkommen

16.15-17.00

Visionsstudie Big Future 2025: Forretning med holdbar vækst
http://bigfuture.dk/

17.00-18.15

Deltagande Interreg-projekt presenterar sin innovation.
(Max tre powerpointbilder)

19.00-

Gemensam nätverksmiddag

27 oktober
08.30-09.15

Forskningsstudie: Nyckeln för att lyckas med innovation, Handelshøyskolen
BI

09.15-10.45

Våra innovationer: Presentation av några utvalda interreg-projekt
med avbrott för fika och diskussioner

10.45-11.30

Nätverksgrupper: Tid att träffa och nätverka projekten emellan

11.45

Oppsummering

12:00-13:00

Lunsj

