Intresseanmälan till helgkurs i
EU-projekt för lokal utveckling.
Kursgården Gläntan
14 - 15 mars 2020
X-ing Gävleborg har tillsammans med Europahuset Gävleborg varit partners i ett EUprojektet Read-it där utbyte har skett med Europahus och lokala organisationer i Tyskland,
Frankrike, Nederländerna, Grekland och Polen. Resultatet från projektet är en mall för
projektutveckling och en mängd exempel på lokala utvecklingsprojekt från deltagande länder.
När Read-it nu är avslutat vill vi använda resultatet, manualen ”7-steps”, för att rikta intresset
mot genomförande av internationella projekt, i vårt län, och därigenom gärna skapa fler
utbyten med de tidigare medverkande länderna. I din hand har du nu en intresseanmälan till
en helgkurs den 14 - 15 mars på kursgården Gläntans Kursgård i Mållångsta, Hälsingland.
Under kurshelgen ska vi dels lära oss mer, utifrån ”7 steps”, hur man kan utveckla projekt och
dels arbeta med de goda exempel vi har fått från andra länder. En representant, från något av
tidigare medverkande länder i projektet Read-It, kommer att bjudas in och vara med hela
helgen – till föreläsning och inspiration till utbyten. Här kommer man att delges mer kunskap
på hur att arbeta fram och skriva projekt samt olika sätt att finansiera dessa på.
På kursgården som ligger 1½ mil från Edsbyn, mot Falun, bor vi huvudsakligen i dubbelrum
men enstaka enkelrum kan också finnas beroende på antal deltagare.
Kursen är gratis, helpension ingår och reseersättning (18,50 kr mil eller mot kvitto på biljett
från allmänna kommunikationer) betalas ut. Samåkning ordnas från buss-/tågstation Bollnäs.
Intresseanmälan skickas via e-post till helena.naslund@helasverige.se. Du skickar med
några rader vem du är och av vilken anledning du vill delta i konferensen. Senast 2020-01-20,
om möjligt är gärna tidigare, vill vi ha din intresseanmälan.
För mer information ring 070-281 42 92.
Medverkande är Åke Söderman från Europahuset samt Lena Husén och Helena Näslund från
X-ing Gävleborg.

