PROJEKTBESKRIVNING

Ansökan om bidrag för projekt inom regional utveckling
(Använd Tab-tangenten för att hoppa mellan fälten)

1. Projektnamn
SKUR (Samverkan och kompetenshöjning i Umeå regionen)

2. Bakgrundsbeskrivning
Bakgrundsbeskrivning skall innehålla en beskrivning och analys av nuvarande förhållanden
(statistik/problembild). Beskriv också förhållandena för kvinnor/män, gärna med könsuppdelad statistik.
Ge i beskrivningen en utgångspunkt till varför projektet bör bedrivas.

URnära står i startgroparna för att påbörja landsbygdsutveckling under programperioden 2014-2020. Det vi
under den senaste programperioden har lärt oss är att det finns ett stort behov av kompetensutveckling i
och om landsbygden i Umeåregionen. Kompetensutveckling behövs inom ”alla” områden och vi ser att
både män och kvinnor har samma behov av detta.
En del av kompetensutvecklingen är att titta på möjligheter till att verka för samt öka kompetensen kring
användning av IT-teknik på flera områden.
Vid summering av de genomförda projekten under programperioden 2007-2013 ser vi tydligt vikten av att
byar, föreningar, grupperingar och individer samverkar för att på ett effektivt sätt hitta hållbara och kreativa
lösningar för att göra ”sin” landsbygd och hela Umeåregionen till en bättre plats att bo och verka på.
Grunden för denna ansökan utgår från URnäras strategi.

3. Syfte, mål och målgrupp (Beskriv kortfattat)
Vad är syftet med projektet (Hur projektet bidrar till att förändra/förbättra den situation som redogörs för
i bakgrundsbeskrivningen):
Syftet är att stödja och utveckla samverkan i och mellan byar, där ett erfarenhets- och byautbyte ska ske
med lärdom och mentorskap som ledord. Projektet ska även kartlägga, stödja och verka för att ge viss
kompetenshöjning. Att ge de som bor i Umeåregionen möjlighet att få verktyg för att kunna fortsätta, eller
börja, med att göra landsbygden i Umeåregionen till en bättre plats att besöka, verka och bo på.

Vad är målsättningen med projektet, (ange även delmål):
Målet är att i ett fortsatt brett underifrånperspektiv stimulera, aktivera och stödja samverkan samt verka
för/genomföra kompetenshöjande insatser. Insatserna ska omfatta inkludering/integration.
Efter projektet vill URnära att fler samarbeten, gärna över byagränser, startar samt att de som deltagit har
fått en verktygslåda för att kunna ta sitt nästa steg (i och med kompetenshöjande insatser).
URnära ska verka för att att fler personer med utrikesbakgrund bor och verkar på Umeåregionens
landsbygd.

Målgrupp, (till vem/vilka riktar sig projektaktiviteterna och verksamheten):
Människor som bor och verkar i Umeåregionen (i först hand det som benämns ”landsbygd”).

4. Projektbeskrivning

(finns projektbeskrivning på svenska i separat handling, kan denna bifogas)

Projektbeskrivningen skall innehålla:
•
En beskrivning av hela projektet och en detaljerad beskrivning av aktiviteterna för det år som
ansökan avser. (Även tidplan under punkt 5)

•
•
•

Projektorganisation samt den eventuella styrgruppens respektive referensgruppens
sammansättning, (kvinnor/män).
Uppgift om vad som skiljer projektverksamheten från projektägarens ordinarie verksamhet och vad
som är nyskapande.
Uppgifter om eventuell samverkan och om samverkansavtal finns.

Projektet ska i in en inledande fas kartlägga behoven av kompetenshöjande insatser. Dessa ska ske
genom det partnerskap som URnära har byggt upp under framtagande av sin strategi.
Utifrån kartläggningen ska kompetenshöjande insatser genomföras. Fokus ska dock alltid vara samverkan
och hållbarhet.
Kartläggning ska även omfatta på möjligheterna att arbeta inkluderande (integrerande på landsbygden).
Projektledare ska vara URnäras kontaktperson för landsbygdsnätverkets aktiviteter och
kommer således att vara den person som deltar vid lokala-, regionala-, nationella och
internationella träffar. Syftet med detta är att hålla sig ajour med den utveckling som sker på
landsbygden samt med de metoder som är aktuella och verksamma.
Projektorganisationen utgår från URnäras styrelse och ska kontinuerligt följa projektet.

5. Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet

(för aktiviteter som framgår av projektbeskrivningen)

Startdatum

Slutdatum

Kartläggning

2015

2017

Kompetenshöjande insatser

2017

2020

Utvärdering, sammanfattning och slutrapport

2021

2021

Utvärdering och slutredovisning
(Skall genomföras inom projektperioden)

6. Jämställdhet
Projektet bidrar till att förbättra jämställdheten genom följande aktiviteter:
Under hela projektet så ska hänsyn tas till jämställdhet.
Vilka effekter får projektverksamheten på jämställdheten:

Har Ni som projektägare jämställdhetsplan:

Ja

Nej

Finns särskild jämställdhetsplan för projektet:

Ja

Nej

Ja
Nej
Om ”nej”, kommer särskild jämställdhetsplan att tas fram för projektet:
Om särskild jämställdhetsplan finns för projektet skall den bifogas ansökan.

7. Miljö
Projektet bidrar till att förbättra miljön genom att det bidrar till att uppnå länets uppsatta miljökvalitetsmål och
helhetsstrategier inom området: (se, www.av.lst.se/miljomal).
Livsstil, hälsa och konsumtion
Energiproduktion
Energianvändning och transporter
Skog och trä
Turism
Livsmedel
Byggverksamhet
Metallindustri
Mark- och vattenresurser
Kunskap och utveckling
Projektet bidrar till att förbättra miljön genom följande aktiviteter:

Vilka effekter får projektverksamheten på miljön:

Har Ni som projektägare en miljöplan:

Ja

Nej

Finns särskild miljöplan för projektet:

Ja

Nej

Ja
Nej
Om ”nej”, kommer särskild miljöplan att tas fram för projektet:
Om särskild miljöplan finns för projektet skall den bifogas ansökan.

8. Integration
Projektet bidrar till ökad integration genom följande aktiviteter:
Alla moment i projektet syftar till att inkludera samtliga i målgruppen och ska verka för att personer med
utrikesbakgrund ska delat och vilja stanna/bosätta sig och verkar på Umeåregionens landsbygd.
Vilka effekter får projektverksamheten på integrationen:

11. Efter projektslut

(Beskriv vad som händer med verksamheten efter projekttidens slut)

SKUR ska bidra till att Umeåregionens landsbygd har blivit ett lite bättre ställe att verka och bo på. De
personer som deltagit i SKUR ska ha getts möjlighet att utöka sin verktygslåda med verktyg för att kunna bo
kvar, starta en verksamhet.
SKUR ska även ha stärkt samarbete och gett deltagaren stöd i samarbete. Genom detta hoppas vi kunna
uppnå bra och innovativa lösningar på de förbättringsområden som finns.

12. Övriga upplysningar

