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Tillfälle 2: Att lösa utmaningar tillsammans

Tillfälle 3: Exempel på relationsmat - Reko och andelsjordbruk

Luften är fri - Friluftslivets år 2021

Välkommen att fiska på Uppsalakortet
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Välkommen till en webbinarieserie i tre delar om företagande och kreativa
lösningar! 

Samtliga webbinarier arrangeras av Coompanion Uppsala Län på uppdrag av
Länsstyrelsen i Uppsala län inom At Uppsala län - Handlingsplan.

Tillfälle 1: Kooperativ som start-up

Behöver man starta Aktiebolag för att starta företag? Under del ett i vår
webbinarieserie av tre delar får vi svar på just den frågan. Kom och lyssna på Anna
Olsson på Coompanion Uppsala län och Christopher Johansson från SLU-holding.

Anna berättar om hur man kan starta företag tillsammans, kooperativ och hur det är
ett sätt att lösa problem tillsammans. Christopher berättar om hur SLU-holding kan
stötta studenter, forskare och anställda på SLU att förverkliga sina idéer.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som är student och intresserad av gröna
näringar och livsmedelsproduktion.
Var: Digitalt
När: 25 november, kl 12-13
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälningslänk

Tillfälle 2: Att lösa utmaningar tillsammans

Hur kan vi lösa utmaningar tillsammans? Välkomna till en träff där vi får två
framgångsrika exempel på hur det går att lösa utmaningar tillsammans. Dessutom
kommer Upphandlingsmyndigheten och berättar om tips och tankar gällande
upphandling.

Journalisten Tobias Persson deltar och berättar om sin rapport om transporter i
Södra Arefjällen. Han berättar om vilka utmaningar som fanns och hur man har gått
tillväga för att lösa dessa tillsammans.

Mats Thorbun, från Fjärdhundraland kommer och berättar om hur de på
landsbygden i Uppland gått samman och framgångsrikt löst olika utmaningar.

Målgrupp: Producenter - för inspiration i hur man kan lösa utmaningar.
Var: Digitalt
När: 26 november, kl 15-16:30
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälningslänk

Tillfälle 3: Exempel på relationsmat - REKO och andelsjordbruk

Ann-Helen Meyer von Bremen, författare och grundare av REKO Uppsala berättar
om drivkrafterna bakom REKO som fenomen med Uppsala som exempel. Hon går
även igenom det mer praktiska arbetet med lokal mat utan mellanhänder och
berättar om vilka framtida utmaningar hon ser.

Rosmarie Sundström, aktiv i bland annat föreningen Co-Grow, berättar om
andelsjordbruk i Sverige, Norden och världen. Hur kan andelsjordbruk vara en
lösning i livsmedelsproduktionen? Vad för utmaningar finns för denna gren i
produktionen?

Målgrupp: För konsumenter som är intresserade inom livsmedel, hållbar utveckling
och hållbar livsstil, men även producenter som kan vara intresserade av Reko eller
andelsjordbruk.
Var: Digitalt
När: 2 december, kl 15-16:30
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälningslänk
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Snart är det dags! Nästa år är det dags för Sveriges första Friluftslivets år. Under
invigningsveckan i januari (16-24/1) går startskottet för ett helt år med syfte att öka
medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.Friluftslivets år 2021 har
fått namnet ”Luften är fri” och är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och
Naturvårdsverket.

Alla organisationer, stora som små, som vill delta genom att ordna olika aktiviteter
är välkomna. Ar du snabb finns också medel för ideella föreningar, stiftelser och
kommuner att söka för aktiviteter och kommunikation. Sista ansökningsdag är 10
november.

Du kan läsa mer på friluftslivets års egna webbplats (som är under
uppbyggnad) luftenarfri.nu och om utlysningen av medel här. 

Martina Dernroth

Välkomna att fiska på Uppsalakortet
Sportfiskarnas Uppsalakort ger dig tillgång till fiske på olika sjöar i Uppland. Fiska
allt från gädda och abborre till björkna, ruda och sutare i såväl lättillgängliga som i
ensligt liggande naturvatten. Vår ambition är även att kontinuerligt knyta nya vatten
till kortet i syfte att öka tillgängligheten till bra och väl förvaltade fiskevatten i
Uppsala län. Här köper du det digitala fiskekortet samt hittar kortfattad information
om respektive sjö.

Fiskevårdsbidrag
Vill du göra insatser som gynnar vår fiskfauna? Länsstyrelsen
ger stöd till prioriterade fiskevårdsprojekt genom exempelvis
statliga fiskevårdsbidrag.

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka om medel till
fiskevårdsprojekt. Detta är ett anslag som Länsstyrelsen årligen
tilldelas från Havs- och vattenmyndigheten. Bidragsandelen är i
normalfallet 50 procent, men om särskilda skäl finns kan
bidragsandelen bli högre.

Bidrag lämnas till insatser för att bevara och/eller
återintroducera hotade fiskarter och stammar, biotopvård och
annat som gynnar den biologiska mångfalden.

Läs mer här på Länsstyrelsens webbplats.
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Information från
partnerskapsmötet
Digitalt partnerskap om framtida strategier och
möjligheter för landsbygdsutveckling

Den 22 oktober genomfördes det första digitala
Partnerskapsmötet, med fokus på ” Vad händer nu?
Övergångsåren 2021 och 2022 och i nästa programperiod”.

Maria Axelsson (Länsstyrelsen Uppsala län) hälsade
välkommen till Partnerskapsmötet. Maria kunde berätta att
budgeten för investeringsstöden i landsbygdsprogrammet var
utnyttjad till 92 procent, i läge med resten av landet. Planen är
att besluta hela budgeten till årsskiftet.

Ulrika Geber (Länsstyrelsen Stockholm) förklarade processen
inför övergångsåren och nästa programperiod. I övergångsåren
gäller nya pengar med gamla strategier och regler, och det nya
programmet kommer att präglas av höga ambitioner inom miljö
och klimat.

Henrik Andreasson och Pär Westring (Region Uppsala)
förklarade processen med framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Strategin har som ambition att vara
hela länets RUS och är även Region Uppsalas Agenda
2030-strategi. Svarstiden för remittering är 30 oktober.

Andy Metcalfe (Region Uppsala) höll en guidning i övriga
EU-program som är aktuella för Uppsala län. EU:s samtliga
strukturfonder styrs, 2021-27, mot samma fem politiska mål,
vilket gör flera program intressanta för Uppsala län. Vi lärde oss
mer om Socialfonden (ESF), Regionalfonden (ERUF) och Central
Baltic-programmet.

Länsstyrelsen vill gärna medverka i diskussioner om framtida
strategier under kommande övergångsår och nästa
programperiod. Maria Axelsson meddelade att inbjudningar
kommer nästa år.

Vill du veta mer? Klicka här!

Enheten för landsbygdsutveckling

Du missar väl inte chansen att utveckla ditt besöksföretag med hjälp från den
rådgivning som erbjuds inom Smakrik och blomstrande besöksnäring? Du som har
boende, servering, gårdsbutik, aktiviteter för besökare eller annan
besöksverksamhet på landsbygden i Uppsala, Stockholm, Västmanlands, Orebro och
Södermanlands län har denna möjlighet!

Trädgårdsdesign - Med trädgården som skyltfönster

Stärk verksamheten och varumärket genom en attraktiv och genomtänkt trädgård.
Lyft fram det unika och koppla ihop det med den övriga verksamheten.
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Matlagning - Höj matupplevelsen

Höj måltidens upplevelse och stick ut i mängden. Få inspiration både genom teori
och praktisk matlagning.

Att bygga försäljningen kring en historia - Storytelling

Förstärk och förhöj upplevelsen av företaget med en historia. Lär dig jobba med
storytelling som marknadsföring.

Sälj mer i din gårdsbutik

Oka försäljningen i butiken genom att skapa en attraktiv butiksmiljö som hjälper
kunderna att hitta varorna.

Tillgänglig besöksverksamhet

Oka lönsamheten genom god tillgänglighet för alla dina besökare.

Kontaktuppgifter till rådgivarna och mer information finns på Länsstyrelsen
Västmanlands webbplats

Inspirationsdag: Ät!Stockholm
2020
At!Stockholm 2020 är en tävling för nya, hållbara och innovativa
livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror.

Tävlingen arrangeras för företag i Stockholms län av Södertälje
kommun och Region Stockholm i samarbete med Projekt
MatLust och Länsstyrelsen i Stockholm. Tävlingen kommer att
sändas digitalt.

Moderator för dagen är kocken och tv-personligheten Lisa
Lemke. På plats finns också At!Stockholms kulinariska profil och
råvaruexpert Stefan Eriksson.
Mer information finns om dagen här.

Var: Digitalt
När: 19 november, kl 10-13:30
Kostnad: Gratis
Anmälan: Anmälningslänk

Länsstyrelsen Uppsala län
TEL 010-22 33 000 (växel)

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se
WEBB www.lansstyrelsen.se/uppsala

TWITTER FACEBOOK
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