Välkomna till Inspirations
och framtidsdag!
Leader Längs Göta Älv inbjuder deltagande projekt till en inspirations
och framtidsdag
Onsdagen den 5 februari 2020 kl 09.00-15.30 på Kviberg Park
Hotel & Conference
Varje projekt i Leader Längs Göta Älv bjuds in med 2 deltagare till
konferensen. Vi har under projektperioden haft 41 projekt som har
erhållit stöd från Leader Längs Göta Älv och du kommer att träffa de
som har drivit projekten och ta del av deras erfarenheter.
På mingeltorget har du möjlighet att ställa ut en enkel information och
gå runt och kolla var de andra projekten har gjort.
I konferensen kommer vi också att informera om den kommande
programperioden och vad som händer där. Vi kommer att välja ut 
5 projekt från de olika fonderna som presenteras 10-15 min vardera.
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Ankomst- registrering och fika
Välkomna Bengt Olsson ordförande i Leader Längs Göta Älv
Vad är Leadermetoden – syfte – fonder- LLGÄ
Från Idé till storföretag- Leif Bengtsson berättar om sin resa med Salladsbaren
Mingel och bensträckare
Presentation av projekt ur Socialfonden
Presentation av projekt i Regionalfonden
Presentation av projekt ur Landsbygdsfonden
Mingel på projekttorget
Lunch
Presentation av projekt ur Landsbygdsfonden
Presentation av ytterligare ett projekt
Leader i framtiden – Vad händer nu?
Gruppdiskussioner inklusive fika
Frågor i storgrupp
Avslutning

Anmälan
Anmälan gör du till annika.leander@ale.se senast 20 januari, vi vill ha
namn, organisation, telefonnummer samt om du är allergisk eller inte
äter någon speciell mat. Vi vill också ha reda på om Du vill ha plats på
mingeltorget för en mindre utställning. Konferensen är kostnadsfri!
Undrar Du över något kontakta:
Thomas Sundsmyr 0704-320 935 eller
maila till thomas.sundsmyr@ale.se
Hjärtligt Välkomna
Bengt Olsson
ordförande
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