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Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2018
(((((10; år  .f'ijll  :" ((.)-(' ('(((en:-..»:('("(((_:((i('((;(:(( Bergs  33,01 (.illsa(((("('(.:((r. (("—(;d ått..- (*(((;((——.:'(_-.r'( ;:ndr:

(((:rnrntznejr  i  (.": "(':'_'_';";l (gen ':'/((((: ((','=(( en (('ir'5(f(l'x'5'v';'jf("k"5.” arnhet inom  B"”(nfl:("'..":l"':( :'vnin, (:i-(

man c;;:('(((":((jl (:( (( (( -(((.((;( .gr' .pp (:(((  arrangerat  kon (oren .: (  lwr(»fl...fn  ((f— ((  — '=( -

kon((:r(;((s (:((( :.—.—l((((.=(:(1--..'—l -  ('t-(t ( ::.:(.(c.iiala innova(it,:("ier (ör (in  hållbar  ((;-((ni, '((. (=(-(;(((:(".(k.'(n(:(:

l((':("l((((un(:-r 901? var A;..:(';sl;:, (  l(.:(((*:(*(((":('a, (  mm]; ( ager'sta, Norlaergz-  l_i("((l(;sb(:,r:_i.

Filipstad  och S'(.-:,:((.:,':(:;.

Nu  vill  vi ((th—:'(dga ("mergalag:-:akar;(=;:(((((( ger ((om :(((. ((å (((. (  aku'arer att, ingå i  ("(än/edet (:(((

med (((—((nu '.(n'_;('.'>(..:('( (.(pprriarlstzs. :((((((.:  .,:Ilu  ('(l(;((l(;(( ('..k(:(nl(((l:((;(  (  Inu ('.'ssel'L'('(;;('ll(l(;(, ((

Bergs laget.  (:(((  vart erbjudande om  (((;(I ;(;JW )()  l 8  (se  sida  25H. Wm (:(.:I på  Sikt .:.- .;t (

imp 'lagjsa..:dr (nir.  sk  .; a-(a (  I  (r.—f. '.':ali(t  ((:(urn (ör  att.  "* :(((: ka (: ”(klinga  .::,  ( (

(((/((I an (((( :Ilan (narin-gr. li .: () (((:  ntlig sr  ktnr  ((( (' ((  gionenc hög) sl(: l(:(.*"-'u(*l'(.. (;( '.-;.ll('(. (.:r'h

at; (nan till...:(nnan.;.:('(,:((1;(.1('sl.(.:(=..(-,(sk. (":r att ((((/(;(;klz-t lam 'g;sl;;1;:C.n.

lntresseföreningen Bergslaget ansöker om  10 000  kronor/år  per  kommun  för att

medfinansiera  det  fortsatta arbetet  med att  bygga  upp en  Bergslagsakademi.  Vi  önskar

beslut om  er  medverkan i projektet senast  den 31  'anuari 2018. Medlen insattes  på

lntresseföreningen Bergslagets bankgiro 5844—9216, märk inbetalningen  med

Bergslagsakademin.

För  ytterligare information  är ni  välkomna  att  kontakta verksamhetschef Anders

Edström  (070-208 37 04  eller anders.edstrom©bergslage(.se) eller projektledare Alma

Hanser  (072214 00 93  eller alma. hanser©bergslageL  se) Mer  information finns också

att  hitta  på vår  hemsida WWW. bergs laget .se/bergslagsakademin

Falun 2017—1207

Anders Edström Alma Hanser

Verksamhetschef Projektledare

lntresseföreningen Bergslaget Bergslagsakademin
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Bergslagen är en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion. Men den behöver
tydliggöras och synliggöras på olika sätt i olika sammanhang. Därför skapas nu
Bergslagsakademin, en tankesmedja för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen.

Bergslagsakademin ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte. diskussion och

kunskapshöjande möten mellan det offentliga. näringslivet och högskolor/universitet i
Bergslagen. Vi vill skapa ett samverkansforum för att vårt samhälle ska fortsätta att
utvecklas. och för att vi tillsammans ska kunna möta Bergslagens framtida

samhällsutmaningar. bygga kapacitet för innovation och forma en hållbar framtid för
Bergslagen.

lntresseföreningen Bergslaget samordnar arbetet tillsammans med medverkande parter.

Ett värdeskapande medlemskap i projektet

Bergslagsakademin erbjuder följande:

för tiil), som represeitteiar' en kummini/regir.)n:

Bas för ökad kunskap

-  Inspiration. erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och kunskapslyft inom

exempelvis hållbarhetsområdet mellan de fem bergslagslänen.
. Behovsmotiverad forskning som fyller den forskningslucka som idag finns kring

många av Bergslagens strategiska och långsiktiga utvecklingsfrågor.

Samarbeten som förändrar

' Åtkomst till ett brett grånsöverskridande nätverk med en bred kompetensbas

hos Bergslagens näringsliv, offentliga verksamheter, högskolor/universitet samt
intresseorganisationer. Nätverket består exempelvis av diskussionsaoch

arbetsmöten, dessutom arrangeras seminarium och konferenser som är öppna
för experter och aktörer som är intresserade av strategiska framtidsfrågor.

-  Ett mervärde i att delta i tvärkommunala arbetsgrupper där man lyfter och

utformar aktiviteter kring exempelvis hållbarhetsfrågorna i ett storregionalt

perspektiv för Bergslagen.
' En väg till förbättrad kompetensförsörjning och minskat utanförskap. Alla

Bergslagens invånare ska ses som tillgångar för tillväxt!

Attraktionskraft

-  Tillgång till nätverket Bergslagsakademin och därmed den kompetens och

innovationsförmåga som Bergslagsakademin representerar  *  ett
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gränsöverskridande nätverk som stärker den egna organisationens
konkurrenskraft och renommé.

-  Delaktighet i olika aktiviteter som stärker den regionata identiteten och

Bergslagens varumärke, och som skapar en positiv bild av Bergslagen som en
attraktiv och kunskapsintensiv region.

En långsiktig vision och strategi

' Bergslagsakademin arbetar kring en långsiktig vision och strategi för att
kunna möta de framtida utmaningarna i Bergslagen. Gemensamt arbetar vi

strategiskt med de gränsöverskridande utvecklingsfrågorna med ett tydligt
framtidsfokus.

För vem?
Utöver kommunledningar vänder sig Bergslagsakademin till personer som arbetar med

strategiska utvecklingsfrägor inom exempelvis hällbarhetsomrädet, till exempel
håltbarhetschefer, näringslivschefer, integrations-och Jämställdhetstrateger, HR—
ansvariga, arbetsmarknadschefer. samhällsbvggnadsstrateger osv.

Kostnad
Kostnaden för deltagande i Bergslagsakademin 2018 är 10 000 kronor/är  +  samt

arbetstid för ansvarig kontaktperson. Sista datum för intresseanmälan för medverkan i
Bergslagsakademin 2018 är den 31 'anuari 2018. Vi avser därefter att kalla till ett första
möte så fort medverkande parter fattat beslut om deltagande. Har du frågor kring

deltagande inom Bergslagsakademin är du välkommen att kontakta oss.

Krrrrrirrm till från näringslivet eller sin ilfigthktli;l/tllliYl”-iii()i och är intresserad av att

inr—(tver ka i låt)!guldgfäalkéttivlitili.)

Kontakta oss gärna! Bergslagsakademin ska vara en tankesmedja mellan det offentliga.
näringslivet och högskolor/universiteti Bergslagen och vi vill gärna samverka med ditt
företag eller den högskola/universitet som du representerar. Detta för att vi

tillsammans ska kunna möta Bergslagens framtida samhällsutmaningar, bygga kapacitet

för innovation och forma en hållbar framtid för Bergslagen.
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”Bergslagsakademin ger ett bredare perspektiv till många av de frågor vi jobbar med

och fokus på attraktivitet och hållbarhet".

Maria Thiery Wase, Näringslivschef Filipstads  kommun

”Bergslagsakademin är ett nytt viktigt kreativt samverkansforum där vi tillsammans med
oerhört kompetenta kollegor och andra regionresurser kan finna nya gemensamma
utvecklingsvägar. effektiva åtgärder. smarta ideer, hva kunskaper som kan förverkliga
denna vär framtidspotentlal
Per-Olof  Herou. Samhällsplanerare Hedemora kommun

”Deltagandet i Bergslagsakademin har möjliggjort erfarenhetsutbvte med andra
kommuner och ett utökat kontaktnät!”

Cecilia Andersson Mårdh, Jämställdhetsstrateg Fagersta kommun

”Jag värdesätter nätverket som Bergslagsakademln gett mig. Det är viktigt att kunna

dela utmaningar och case och tillsammans jobba för framtidens Bergslagen”.
Daniel Magnusson, Näringslivs och besöksnäringschef Norbergs kommun
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