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Synpunkter flödar in!
Nyhetsbrevet som håller dig uppdaterad om hur arbetet med nästa landsbygdsprogram går.

Vi får in många spännande synpunkter och idéer
Ett stort tack för allt engagemang. Nu strömmar synpunkter och idéer in till oss som arbetar med
nästa landsbygdsprogram. Vi har fått in enkätsvar från länsstyrelser och Leader och vi har varit
med på Landsbygdsnätverkets träffar. På vår sida på Facebook är diskussionerna igång. Det som
sägs tar vi förstås med in i vårt arbete.

Häng med på Facebook!
Vill du vara med? Läs eller skriv inlägg på vår sida på Facebook. Du är välkommen.

Mer samverkan, kompetensutveckling och nya sätt att finansiera
Detta tyckte många som var med på Landsbygdsnätverkets träffar 7–9 september. Under
tre dagar gick diskussionens vågor höga när 75 personer gick igenom förslag till mål, hur
vi kan nå dem och hur vi ska försäkra oss om att pengarna ger verkan på lång sikt.
Annat som nämndes var vikten av att stimulera lokala initiativ, företagare och
innovatörer. Dessutom tyckte deltagarna att öka kunskapen hos konsumenter kan vara en
väg att nå mål i landsbygdsprogrammet. Läs sammanfattningen av vad som kom fram.

Landsbygdsnätverket bjuder in till träff den 9 november
Den 9 november kan du vara med på Landsbygdsnätverkets nätverksträff i Stockholm.
Detta kommer att hända:
 Dialog om nästa landsbygdsprogram. Ge dina synpunkter på tidiga förslag.
 Senaste nytt från EU-kommissionen från Sören Kissmeyer-Nielssen, enhetschef
vid DG Agri.
 Reflektioner om innovativt entreprenörskap på landsbygden med Lerbäcks
Teaterlada, Ullbaggevinnare 2009, och Caroline Wigren, forskare i
företagsekonomi vid Lunds universitet.
Hela programmet och hur du ska anmäla dig finns på Landsbygdsnätverkets
webbplats. Anmäl dig senast 20 oktober.

Nu finns en färsk uppdaterad presentation av arbetet
Om du behöver berätta om arbetet med det nya programmet kan du använda
presentationen på vår webbplats. Vi har just uppdaterat den.
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