En levande landsbygd
och skärgård

En levande landsbygd och skärgård i Norrköping
En levande landsbygd och skärgård behöver entreprenörskap, jobb, service, boende, infrastruktur, utbildning och
kultur. Och framför allt framtidstro. Det ska vara roligt,
enkelt och lönsamt att välja livet på landet.
Utveckling av landsbygd och skärgård kan ske i stort och smått och beror på
förutsättningarna för att vara verksam, bo och vistas på landsbygden. Varje
bygd är unik - en bra början i utvecklingsarbetet är att utgå från engagerade
människor och platsens själ.
Du som är intresserad av utveckling av Norrköpings landsbygd är välkommen
att ta kontakt med oss landsbygds- och skärgårdsutvecklare:

Stöd till näringsidkare och projekt
Genom Jordbruksverkets landsbygdsprogram finns verktyg för landsbygdens utveckling. I programmet finns till exempel företags-, investeringsoch kompetensutvecklingsstöd samt projektstöd.
Leader
Leader är en metod för landbygdsutveckling inom EU:s medlemsländer.
Syftet är att utveckla landsbygden med stöd av lokal kunskap och lokalt
engagemang - gärna i projekt som kan genomföras gemensamt mellan
privat, offentlig och ideell sektor. Norrköpings landsbygdsutvecklare är
kontaktperson för de tre Leaderområden som Norrköping är en del av;
Leader Kustlandet, Leader Gränslandet och Leader Folkungaland.

Kontakta oss!

Vi bevakar och stärker frågor med anknytning till landsbygden och skärgården och förutsättningarna för att bland annat driva verksamhet här.
Vi bevakar och stärker villkoren för företagare, organisationer och föreningar. En viktig del är att förmedla kontakter, bland annat inom
kommunens organisation.
Vi arbetar för regional samverkan kring landsbygds- och skärgårdsfrågor.
Vi kan vara ett stöd och hjälpa till med samordning och samverkan med
andra aktörers verksamheter på lokal och regional nivå i olika forum, till
exempel Landsbygdsrådet i Norrköping och Skärgårdsrådet i Östergötland.

Verktyg och stöd för utveckling
Bygdepeng
Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd till föreningar och boende som aktivt vill
engagera sig i sin bygds utveckling
Transportstöd i skärgården
Stödet ska till viss del kompensera företag för fördyrade transporter. Det kan
vara kostnader som tillfälligt uppstår vid transport av skrymmande gods och
förnödenheter som behövs i verksamheten eller i samband med en investering. Företag med verksamhet på öar utan fast landsförbindelse kan söka
stödet.
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Landsbygdsutvecklare, näringslivskontoret,
Norrköpings kommun

Adress: Norrköpings kommun,
601 81 Norrköping

Skärgårdsutvecklare - Östergötlands
skärgård över kommungränserna

Adress: Skärgårdsrådet Östergötland,
615 80 Valdemarsvik

Mer information om utveckling av landsbygden hittar du på våra webbplatser:
www.norrkoping.se/landsbygdsutveckling
www.skargardsradet.se

Det bubblar i Norrköping. Av den nya entreprenörsandan. Den
kreativa energin. Och det växande intresset för Norrköping som plattform för forskning och nya näringslivssatsningar. Vi är en del av fjärde
storstadsregionen och har ett av landets bästa logistiska lägen. Här
möts flyg, sjöfart, tåg och Europavägar. Våra konferensanläggningar
är i toppklass och arenorna likaså. Dessutom erbjuder vi ett starkt kulturliv och enastående skärgårdsnatur som skapar mervärden för både
företag, anställda och kunder. I Norrköping får dina idéer växtkraft!
Vilket är bästa läget för dig? Läs mer på www.norrkoping.se/naringsliv

näringslivskontoret
Adress: Laxholmstorget 3,
601 81 Norrköping
Tel: 011-15 15 01
E-post: naringsliv@norrkoping.se
www.norrkoping.se
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Näringslivets Norrköping. Rätt läge för nya idéer.

