Inbjudan till konferens
om klusterutveckling
och smart
specialisering !
Gränskommittén Hedmark-Dalarna välkomnar
representanter från kluster i Hedmark och Dalarna till en
konferens med fokus på klusteruveckling, smart
specialisering, erfarenhetsutbyte och
kompetensförsörjning.
Programmet varvas med nyheter inom klusterutveckling,
smart specialisering och regional utveckling, workshops,
mingel med matchmaking över gränsen och föreläsningar.
Föreläsare under dagarna är:
Johanna Bond: Ansvarar för bevakning och påverkansarbete på
Central Sweden inom området sammanhållningspolitik samt
bevakning, påverkansarbete och projektstöd inom forskningsoch innovationsområdet med speciellt fokus på utvecklingen
inom smart specialisering.
Annika Bergman: Arbetar med ledarskap- och personalutveckling. Har en passion för frågor som rör det gröna näringslivet,
landsbygden och hur vi hur vi leder för att skapa attraktiva arbetsplatser.

Dagarna kommer att ledas av Länka Consulting vilka
under många år arbetat med samverkansprocesser,
strategier och metoder som leder samverkan framåt.

När: 2—3 oktober 2019
Plats: Radisson Blu Trysil
Start: Kl. 12:00 2/10 med lunch
Slut: Kl. 13:00 3/10 med lunch
Anmälan
Senast den 11 september
via mail till
annelie.mansson@regiondalarna.se
I anmälan anges namn, företag/
kluster, roll/befattning, e-post,
mobil, ev önskemål om specialkost

Frågor
Frågor besvaras av Annelie Månsson
annelie.mansson@regiondalarna.se
0046 23 77 70 07

Första dagen inriktas mot smart specialisering,
klusterutveckling och erfarenhetsutbyten från de olika klustren.
Johanna Bond från Central Sweden deltar med senast nytt från
kommande EU-programperiod och smart specialisering.
Närvarande kluster får möjlighet att presentera sig och delge
goda branchöverskridande exempel och erfarenheter. För
anmälan till denna del av programmet kommer en separat
förfrågan i mitten av september.
Den andra dagen är avsatt för kompetensförsörjning främst ur
ett jämställdhets och glesbygdsperspektiv. Dagen leds av
Annika Bergman, Agromind.
Ytterligare information om föreläsare hittar ni på följande
länkar:

Johanna Bond: www.centralsweden.se/

Kostnad
Gränskommittén täcker kostnader
för konferensen och logi. Deltagare
står för arbets- och resekostnad.

Annika Bergman: www.agromind.se/
Länka Consulting: www.lankaconsulting.se/

Samarbetspartners:

Dalarna Sciencepark: www.dalarnasciencepark.se/
Klosser Innovasjon: https://klosser.no/

Gränskommittén Hedmark
Dalarna
Hedmark och Dalarna har
samarbetat om gränsregionala
utmaningar sedan 2007 och 2012
blev Gränskommittén HedmarkDalarna etablerat. Gränskommitténs
arbete är en del av det regionala
samarbetet i Norden och utförs på
uppdrag av Nordiska Ministerrådet.
http://hedmarkdalarna.com/

Välkomna!

