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Kom och fira 10 år med Scandinavian Heartland
Den 16-17 oktober ställer vi till med 10-årskalas!

Alla som på något sätt har varit
involverade i Scandinavian Heartland
projekten, är inbjudna till Högfjällshotellet i Sälen och en lunch till lunch
temakonferens om landsbygdsutveckling.
Vi diskuterar vad vi har åstadkommit, hur
framtiden ser ut, om vi är på rätt väg och
avslutar kvällen den 16 oktober med en
jubileumsmiddag.
Forskare, företagare och organisationer
från Sverige, Norge och EU är med och
firar, så anmäl dig du också!
Anmäl dig här senast den 26 september

Europeisk interesse for den Skandinaviske BID-modellen

Øst-europeiske utviklingsmiljøer og forskningsinstitusjoner ønsker å bruke den
Skandinaviske BID-modellen, se neste artikke i et utviklingsprosjekt i fire tvillingbyer, byer som går over landegrenser, i Øst-Europa.
Partnerne arbeider med en søknad om et prosjekt innen programmet EEA and Norway
Grants for Regional Cooperation, og leverte et felles prosjektforslag i sommer. Full søknad
skal være innlevert 15. desember 2018. Prosjektet har til hensikt å bedre
konkurranseevnen, og øke attraktiviteten og fremme deltakelse og samarbeid i tvillingbyene
Valga-Valka (Estland-Latvia), Ciezyn-Ceski Tesin (Polen-Tsjekkia), Komárno-Komàrom
(Slovakia-Ungarn) og Vidin-Calafat (Bulgaria-Romania).
Regionrådet for Fjellregionen er partner i prosjektet, som man tenker skal gå parallelt med
det omsøkte prosjektet Scandinavian BID Model. Alle partnerne fra Scandinavian BID Model
vil bli trukket aktivt med i arbeidet, som består av både modellutvikling, veiledning til de
europeiske prosjektpartnerne, workshops og og studieturer til Norge- Sverige.

Ny ansökan om Scandinavian BID Model

Foto: Marlene Hassel, Svenska Stadskärnor presenterar den svenska BID-modellen i Berlin.

En ansökan om att utveckla den svenska BID-modellen till en ”Scandinavian BID
model” är nu inskickad till Interreg-sekretariaten i Östersund och Hamar. Vi håller
tummarna för att få projektet godkänt och prioriterat.
Om ansökan går igenom kommer vi att få möjlighet att starta BID-processer i sammanlagt
18 kommuner i Dalarna, Värmland och Hedmark, bygga en BID-Academy och bistå 60
företag att bli mer konkurrenskraftiga.
Projektet omsluter totalt 22 miljoner kronor och kommer att pågå under tre år. Beslut om
prioritering väntas komma under november 2018.

Regionrådet for Fjellregionen
Aumlivn 4 C
Tynset, Norway 2500
Uppdatera Email Preferences eller ta bort min prenumeration
Unsubscribe

