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Växtlust Värmland genomför våren 2020 den sista innovationsprocessen inom Leaderprojektet 
Internationell Växtlust – the Swedish part of ”Smart Region Innovation Driver” 
 

Inbjudan till Växtlust Värmlands andra innovationsgrupp 
 

Bakgrund 
Föreningen Växtlust Värmland som ansvarar för leaderverksamheten i västra och norra 
Värmlands sex kommuner (Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner) bedriver 
sen i mars 2019 det transnationella projektet Internationell Växtlust - the Swedish part of 
"Smart Region Innovation Driver". Den svenska projektdelen ägs av leaderstyrelsen LAG 
Växtlust efter formellt beslut av Jordbruksverket i januari 2019. Vår europeiska samarbetspartner 
finns i Tyrolen, Österrike och är leaderstyrelsen LAG Landeck. De ansvarar för den österrikiska 
delen av projektet under utbytesresorna efter startbesked från myndigheten i Wien i mars 2019. 
 
Under två år, 2019 och 2020, kan därför Växtlust Värmland erbjuda 8-10 intresserade deltagare 
att genomgå en spännande innovationsprocess under konsults ledning. Det optimala antalet 
deltagande entreprenörer i gruppen är 8 och det maximala är 10. Entreprenörerna ska vara 
verksamma och helst även boende inom någon av de sex kommuner som ingår i leaderområdets 
geografi (se vilka ovan) för att kunna delta i innovationsprocessen. Därtill deltar projektledaren 
(verksamhetsansvarig Ewa Ryhr Andersson) och i vissa aktiviteter även leaderstyrelsens vice 
ordförande Lars Nilsson (företagare i Arvika). Gruppen blir därför maximalt 12 personer stor 
och uppdragstiden pågår under perioden mars-juni 2020. Under hösten 2020 kommer också i 
tillägg att erbjudas 1-2 gemensamma träffar mellan de båda årens innovationsgruppers 
entreprenörer, för erfarenhetsutbyte och nätverkande. 
 

Kort om projektet 
Inom ramen för projektet ska transnationella utbyten ske, där främst entreprenörer och 
företagare men även vissa projektledare från aktuella leaderområden i Sverige och Österrike 
involveras. Under resorna kan också medverkande från länder i gränstrakterna dvs Norge, Italien 
och Schweiz bjudas in till lämpliga utbytesarrangemang. Ländernas aktiviteter består både av 
inhemska möten och utbytesresor mellan de ingående samarbetsländerna.  
 
Utbytesaktiviteterna består av studiebesök och erfarenhetsutbyten under en resa till respektive 
partnerland per år. Lokalt inom Sverige och Österrike sker innovativa insatser av olika slag 
beroende på vad leaderområdet valt som viktiga processer eller insatser att sätta igång.  
Tre olika innovativa "case" inom ramen för insatser i Sverige och Österrike genomförs.  
 
Inom Växtlust sker en innovationsprocess (här beskriven) per år i mixad grupp med i huvudsak 
entreprenörer/företagare från olika branscher.  
 
I Österrike genomförs följande insatser – beskrivna på engelska ur partnerns projektplan:  
 

• Elaborating a training and qualification programme in the field of digitalisation. 
 

• Establishing an information centre about innovation and investment 
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Projektledningen i LAG Landecks leaderområde är den koordinerande partnern i detta 
transnationella projekt. LAG Växtlust erbjuder genom den svenska projektdelen en lokal 
innovationsprocess bland deltagarna samt utbytesaktiviteter (en resa till Österrike och ett 
mottagande i Sverige) för nya upplevelser som stimulerar en kreativ och lösningsfokuserad 
deltagargrupp. Erbjudandet för de som ingår i den svenska projektdelen är ettårigt (en insats 2019 
respektive en insats 2020) med ett kommande erbjudande om 1-2 gemensamma träffar under 
hösten 2020. Vi ger fler detaljer under introduktionsträffen i mars samt diskuterar ev. synpunkter 
från den nya gruppens deltagare. 
 

Syftet med projektet 
Projektet involverar externa deltagare och har därför flera syften. Dels är syftet att utbyta 
erfarenheter mellan entreprenörer och tjänstemän i de ingående ländernas leaderområden och 
gränstrakter genom utbytesresor. Dels är ett lokalt syfte i Växtlustområdet att lära mera om 
innovativa processer och angreppssätt vid utveckling av nya produkter och tjänster i den egna 
verksamheten och till gagn för leaderområdet (lokal/regional del). Även att utbyta erfarenheter 
mellan länderna om innovativt arbete och kreativa problemlösningar för landsbygdsområden är 
ett viktigt syfte med projektet. Därför genomförs en rad studiebesök under utbytesresorna i 
Österrike och Sverige. 

 
Övergripande aktivitetsplanering för innovationsgrupp 2020: 
 
Inledning: 
Introduktionskväll den 4 mars kl 17-19 på Strandcafét (hos konsultföretaget DLXA) i Sunne 
 
Processtegen: 
Innovationsprocessen delas in i fyra träffar samt en utvärderingsaktivitet som sista lokala del 
sammanhållet under våren 2020. Utifrån utvärderingen tillsammans med gruppen som 
genomförde år 1 har vi komprimerat processen till att genomföras sammanhållet i mars-juni.  
 
Träff 1 = process del 1 den 11 mars kl. 15-19. Plats: DLXA i Sunne 
 
Träff 2 = process del 2 den 1 april kl 15-19. Plats: DLXA i Sunne 
 
Träff 3* = process del 3 den 22 april kl 15-19 (huvudalternativ före resan). Plats: DLXA i Sunne 
 
Utbytesresan till Österrike sker i v 18 den 27-30 april (måndag-torsdag, preliminärt men som 
huvudalternativ) 
 
Träff 3* = process del 3 den 13/5 (alternativ tid, efter utbytesresan). Plats: DLXA i Sunne 
 
Träff 4 = process del 4  
och  
Träff 5= utvärderingsaktivitet  
 

➔ föreslås som en samlad lunch till lunchträff den 19-20/5 (efter önskemål från grupp 1). 

➔ Här kan ett alternativ genomföras 8-9 juni, om träff 3 läggs efter utbytesresan istället. 
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Återbesök från Österrike i juni v 25 (alt v 26) 2020: 
Sist under perioden mars-juni genomförs återbesöket från Österrike dvs mottagandet i Sverige av 
Österrikes utvalda utbytesgrupp. Innovationsgruppens deltagare kommer att bjudas in till 
gemensam utbytesmiddag med gästerna (frivilligt). Förhoppningsvis har några av er som reste till 
Österrike då också möjlighet att delta i någon av de programdelar vi planerar för mottagandet av 
Österrikes projektgrupp. Vissa kan även tillfrågas om att vara studiebesöksvärdar under gruppens 
besök i Värmland. Så fungerade det för innovationsgruppen år 1. 
 
 

Konsult under innovationsprocessen: 
Innovationsprocessen kommer att ledas av Ulrika Frykestam, konsult inom DLXA i Sunne.  
Introduktionskvällen samt träff 1-3 kommer därför att hållas i DLXAs lokaler på Strandcafét i 
centrala Sunne.  
 
 

Ditt deltagande – vid intresse anmäl dig snarast! 
Nu går vi in i sista fasen av rekryteringstiden inför starten av innovationsgruppen år 2 och 
beskriver detta på Växtlusts webb och Facebook. Vi uppmanar dig som tycker detta låter 
spännande och ser betydelsen av att delta, att genast anmäla ditt intresse till 

leaderkontoret. Planera också in ett deltagande vid introduktionskvällen den 4/11. 😊. 
Om du inte kan delta just den 4 mars är du ändå välkommen att anmäla ditt intresse. Ewa 
stämmer då en enskild träff med dig istället, före processen startar 11 mars. Obs! När gruppen är 
komplett kommer vi att gå igenom planerade datum för vårens träffar och kan vid behov justera 
de senare träffarna, för att så många som möjligt ska kunna delta. Processtegen bygger på 
varandra så vi rekommenderar att du som anmäler intresse också har möjlighet att avsätta den tid 
som behövs, för att delta och bidra vid samtliga träffar och utbytesresan. Detta eftersom inbjudan 
rör en grupprocess, där vi månar om att de företagare/deltagare som slutligen utses att ingå blir 
representanter för olika branscher under processen och utgör en viktig pusselbit i grupphelheten. 
För att den gruppdynamik som skapas ska kunna ta processen i mål behöver alltså alla bidra. 
 
Om du är intresserad - hör av dig till projektledare Ewa Ryhr Andersson tel. 073-097 55 11, epost 
ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se snarast, dock senast måndag 2 mars och planera för att delta i 
introduktionskvällen den 4 mars. Innovationsgruppen år 2019 var enligt utvärderingen mycket 
nöjda med sitt deltagande. Välkommen till en ny spännande och kreativ resa som ger dig 
nya vänner, processverktyg och fler affärsbekanta inom leaderområdet!  
 
 
Välkommen! 
 
Projektledningen 
 
Ewa Ryhr Andersson, Sunne och Lars Nilsson, Arvika 

mailto:ewa.ryhr.andersson@vaxtlust.se

