
Leader Upplandsbygd har 

checkar, eller mikrostöd av 

olika slag. Dessa är snabba och 

smidigare stöd för mindre 

projekt eller punktinsatser.  

Vi har per idag delat ut ett 

fyrtiotal checkar i dessa 

kategorier, men har många kvar 

att dela ut!  

Våra affärsutvecklingscheckar, 

bygdecheckar och natur– och 

miljöcheckar kan ni läsa om på 

vår hemsida.  

LÄS MER HÄR 

 

Landsbygds-

riksdag i höst!   
I höst är det dags för 

landsbygdsriksdag igen!  

Temat för detta år är ”Hur 

bygger vi landet och vem gör 

jobbet?”  Platsen är Blekinge, 

den 6-9 september.  

Upplandsbygd kommer att 

finnas på plats, och så även 

ungdomsprojektet Sixten.  

Mer information hittar ni här!   

 

Kansliet 

Funderar ni på 

bredbandspengar?  
Länsstyrelsen har kvar pengar för 

bredbandsprojekt! Funderar ni på att 

söka? Då kan ni söka en 

affärsutvecklingscheck av oss för att 

genomföra en förstudie!  

LÄS MER HÄR 

 

Ull-baggar!  

 

 

 
 

 

 
Nu har nomineringarna till årets ULL-

bagge gala presenterats.  

Tyvärr fick inte vårt fantastiska projekt 

Växtnära Kompetens komma vidare 

till Blå Hallen i höst, men många andra 

spännande projekt är nominerade.  

Mer information hittar ni här!  

 

Verksamhetsledare: Jenny 

Nylund 070-234 66 10 

Administratör: Åsa Lindberger 

af Wåhlberg 0295-207 00 

Projektledare: Kim Scharafinski 

070-269 85 10 

Vill ni ha vår 

halvtidsbroschyr? 
Vi har nu kommit lite mer än 

halvvägs in i denna 

programperiod och har därför 

tagit fram en halvtidsbroschyr 

för att lyfta några av våra 

lyckade projekt. 

Kontakta oss om ni är 

intresserade!  

 

Trevlig sommar! 
Vi vill tacka alla som gjort våren 

spännande och intressant. Inte 

minst önskar vi er alla en 

underbar sommar full av 

smultron på strån och sand 

mellan tårna!  

Vi ses igen i augusti för en ännu 

mer spännande höst!  

 

W W W . U P P L A N D S B Y G D . S E  

www.upplandsbygd.se 

Regeringens arbete med 

att ta fram en nationell 

innovationsstrategi pågår 

för fullt med syfte att 

förbättra innovations-

klimatet i Sverige.  

Strategin planeras kunna 

vara på plats hösten 2012. 

Arbetet leds av 

Näringsdepartementet 

men ska utformas i dialog 

med hela samhället - 

näringsliv, offentlig sektor, 

akademi och civilsamhälle. 

Nu samlar Winnet Sverige 
nationella partners för att 

presentera aktuell  

forskning, synliggöra 

kunskap, erfarenheter 

och goda exempel kring 

innovation och genus. 

Tillsammans ska vi ge 

inspel till den nationella 

innovationsstrategin. 

 

Plats:  

Science Park, Gjuterigatan 

9, Jönköping Datum: 

Torsdag den 30 augusti – 

fredag 31 augusti  

 

Tid: Torsdag 12.00 – 

Fredag 13.00 Anmälan: 

Senast den 5 augusti via 

www.winnet.se 

 

 

Frågor: innovation@ 

winnetsverige.se 

eller via sms: 0736265499  

Innovations-

konferens i 

Jönköping!  

Juni/Juli 2012 

Fortsatt efterfrågan på checkarna, men det 

finns många kvar att söka!   

Kommande datum 

 

1 juli-13 aug Kansliet har sommarstängt  

3 september Deadline för nästa ansökan 

             

10 oktober      LAG, beslutande styrelsemöte  

  

http://www.upplandsbygd.se/att-soka-finansiering/
http://lbrd.helasverige.se/program/
http://www.upplandsbygd.se/projekt/affarsutvecklingscheckar/
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.50fac94e137b680908480004398/Webben+pressmeddelande+slutnominerade+-+2012.pdf
http://www.upplandsbygd.se/kontakt/
http://www.upplandsbygd.se/kontakt/

