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Foto: Paneldebatt om landsbygdens framtid med Charlotta Melander, Erik Westholm, Abbe Ronstén, Martin
Moraeus och Frida Johansson

Är BID ett verktyg för att utveckla landsbygden?
Intresset för metoden var stort när 78 deltagare från 22 kommuner och 14 regionala
organisationer träffades på Framtidsseminariet i Sunne. Nu tar vi nästa steg och
planerar för BID-projektets fortsättning, där traditionell platsutveckling i mindre och större
orter och tematiska BIDs kring turism och näringsutveckling kommer att stå i centrum. Hör
gärna av dig om du är intresserad. Målet är att lämna in en projektansökan i september
2018.
Här kan du ladda ner presentationerna från den 14-15 november i Sunne.

Integration - kunskapsutbyte – nya idéer för bättre samarbete

Foto: Pluralps meeting i Lyon 22-11-2017, Renate Djukic

Den 21-25 november 2017 åkte 28 personer som arbetar med integration i
Fjellregionen och Dalarna på en studieresa till Lyon, för erfarenhetsutbyte med ett
annat interreg-projekt PLURALP. Det projektet arbetar med integration i sju
alpländer.
Det som gjorde mest intryck var att upptäcka hur olika vi arbetar med integration i Europa,
att vi i Norden har en väldig god struktur i mottagandet medan man i Frankrike har en stark
frivilligsektor. Resan har lett till en hel del nya initiativ på hemmafronten (se sista punkten i
reserapporten) och att vi fördjupar utbytet med PLURALP-projektet där deras satsningar
”Alpine Pluralism Award” och ett ”Social planning instrument” är mest intressanta för oss.
Fortsättning följer!
Läs hela reserapporten här

Flerkulturell Verdiskapning i
Fjellregionen
I Fjellregionen jobber vi for å etablere
en struktur som legger til rette for å
fange opp innvandreres kvaliteter og
ressurser, slik at de får større mulighet
til å kunne gå den veien de ønsker, og
gjerne blir inspirert til å starte egne
virksomheter.
I tråd med dette har i tett samarbeid med
Internasjonalt Råd Tynset gjennomført bl.
a.
oppretting av språknettverk i
Fjellregionen, holdt Informasjonsmøte om
Prekvalifiseringskurs, arrangert
motivasjonseminar for kvinner med
innvandrerbakgrunn, produsert et
Mathefte i 10 språk, arrangert Studietur til
Lyon og fordypet samarbeidet med
Internasjonalt Råd.

Läs mer om vårt arbete, internasjonalt Råd

Ladda ner matheftene her

Tre av fyra KTP-projekt har nu startat
Scandinavian Heartland ska totalt
göra fyra KTP-projekt. Tre stycken har
nu startat.
Henrik utvecklar ett förslag på
affärsmodell för återbruk av byggmaterial
där återbruksmodellen även skapar
möjligheter för integration i
byggbranschen bl.a. för personer med
utländsk bakgrund. Detta gör han på
Byggutbildning Star i Dalarna AB i Falun.
Karin arbetar på Mora kommun (i
samarbete med Orsa och Älvdalen samt
Arbetsförmedlingen) för att utveckla
kommunens arbetssätt att få nyanlända
ut i arbete. Mark arbetar på Mafi AB, i
Mora, för skapa flexibla processer så att
företaget kan arbeta med mer
skräddarsydda produkter.
Foto: Henrik Johansson, Karin Wikström och Mark Gorgis är projektledare.

Följ återbyggsprocessen här:
https://aterbygg.wordpress.com/2017/11/27/forsta-blogginlagget/
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Entreprenørskap som verktøy for integrering og språkopplæring, seminarium, Trysil
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