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New Nature Based
Service Models

Ny webbsida!

- Nordic NaBS

Allt och alla har påverkats av Coronakrisen. I Nordic NaBS-projektet
har vi också fått anpassa oss, exempelvis genom att hålla våra regionala
workshops online. I april har ett flertal workshops genomförts och
information om kommande workshops hittar ni här:
nordicnabs.com/sv/regionala-tyopers

Internationell workshop
i Piteå den 24/8-26/8

I augusti anordnar projektet en internationell, nordisk workshop i Piteå. Vi erbjuder
ett brett program med föreläsningar om
grön omsorg/rehabilitering utomhus,
studiebesök, och möjligheter att knyta
kontakter och utbyta erfarenheter. Vi
bor på KUST hotell i centrala Piteå och
genom NaBS-projektet erbjuds de åtta
först anmälda från varje region i Finland
och totalt åtta från Sverige gratis boende i
dubbelrum. Resa och deltagande är gratis
men boende och måltider är till självkostnadspris.
Anmälan och mer information finns här:
nordicnabs.com/sv/internationella-tyopers

Mentorprogram

Vill du som entreprenör ha stöd i att utveckla
en befintlig verksamhet, eller få råd och tips
vid nystart?
Då kan du genom Nordic NaBS-projektet få
en mentor. Anmäl ditt intresse via projektets
Facebooksida: New Nordic Nature Based
Service Models – eller ta kontakt med oss
för mer information:
nordicnabs.com/sv/kontaktuppgifter

Äntligen är Nordic NaBS webbsida
igång. Där hittar ni all aktuell information
men också rapporter och artiklar från
tidigare händelser. På hemsidan finns
också länkar till alla andra kanaler där
dialog förs om projektet.
Läs mer på nordicnabs.com/sv/hem

Pilotverksamhet
Under våren 2020 har utvalda företag
och offentliga aktörer i samverkan getts
möjlighet att erbjuda grön omsorg till
kunder/klienter i behov av att främja sin
hälsa. Inför hösten 2020 och våren 2021
finns nu möjlighet för fler att anmäla sitt
intresse att delta i pilotverksamheten.
Entreprenörer inom naturresursbranschen och aktörer inom offentlig
verksamhet är välkomna att anmäla sitt
intresse att medverka vid pilotverksamhet
inom ramen för Nordic NaBS-projektet.
Utvalda entreprenörer som anmäler
sitt intresse får stöd i att utveckla sina
affärsmodeller inom grön omsorg.
Datum för anmälan (nedan):
Anmälan till hösten 2020,
senast 15.5.2020
Anmälan till våren 2021,
senast 15.11.2020
För mer information och kontaktuppgifter
till respektive region samt anmälan – se:
nordicnabs.com/sv/serviceexperiment
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Om Nordic NaBS

Ge oss er
Webinarier

På vår Youtubekanal Nordic NaBS finns
en rad olika inspelade onlineseminarier –
s.k. webinarier. Alla är på engelska.
Nordic NaBS - YouTube

marknadsföringsvideo!

Entreprenörer i projektet får möjlighet att
marknadsföra sig med en kort video från
sin verksamhet som kan spridas via olika
kanaler. Om ni vill delta eller veta mer,
kontakta någon av oss via:
nordicnabs.com/sv/kontaktuppgifter

Projektet New Nordic Nature Based
Service Models (Nordic NaBS) syftar
till att utveckla gemensamma servicemodeller för naturbaserade små- och
medelstora företag samt aktörer inom
offentlig sektor, NGO:s och frivilligorganisationer. Utvecklingen sker i
regionala och internationella verkstäder,
pilotprojekt med naturbaserade tjänster
samt genom webinarier via Youtube
och diskussionsgrupper på Facebook.
Projektdeltagarna får också möjlighet att
presentera sina aktiviteter och tjänster.
Totalbudget: 1.2 miljoner €
Projekttid: 2019-2021
Vid frågor eller önskemål, kontakta:
leena.valimaa@lapinamk.fi
+358 40 053 9680

Nästa nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev kommer till hösten 2020. Vill du inte längre ta emot nyhetsbrevet?
Skriv ett mejl till paivi.juuso@ltu.se
Hantering av personuppgifter (GDPR)
Registrerade kontaktuppgifter kommer att sparas inom Luleå tekniska universitet
(LTU). Uppgifterna används enbart för att skicka ut detta nyhetsbrev. Här kan du läsa
mer om hur Luleå tekniska universitet hanterar personuppgifter.

satu.valijarvi@oamk.fi
+358 40 486 3577
martta.ylilauri@univaasa.fi
+358 29 449 8241
paivi.juuso@ltu.se
+46 920 493897

