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Västerviks kommun informerar om
landsbygdsutveckling
2020 blev inte som vi tänkt oss. På kommunhuset är policyn att vi jobbar hemifrån och
undviker möten. Det är så klart ett hinder för mig i mitt arbete med landsbygdsutveckling.
Tillsvidare är ni välkomna att kontakta mig via e-post eller telefon. Till mig kan ni höra av
er för att få tips kring finansiering av era idéer, frågor om hur kommunen jobbar med en
viss fråga eller diskutera något annat som har med landsbygden att göra. Mina
kontaktuppgifter är malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70.
Tipsa gärna andra intresserade om att det här nyhetsbrevet finns genom att skicka det
vidare. Hör av er med er e-postadress om ni vill vara säker på att få alla utskick.

Kommunens arbete i kristider
Många föreningar i Västerviks kommun påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av
coronaviruset på olika sätt. En del är direkt påverkade, medan andra riskerar att påverkas
på sikt. För att förbättra situationen för föreningslivet har kommunen tagit fram åtgärder.
Det handlar om ett extraordinärt stöd för lokaler och anläggningar, möjlighet till anstånd
med betalning av fakturor och möjlighet att avboka lokaler med kort varsel. Sista
ansökningsdatum av det extraordinära stödet för er med höga kostnader för lokaler/
anläggningar är den 14 juni 2020. Ta del av fullständig information här:
https://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Foreningar-foreningsliv/nyheterforeningar/stod-till-foreningslivet-i-vasterviks-kommun-med-anledning-av-coronavirusetoch-covid-19/
För er som är företagare har Västervik Framåt kontinuerlig omvärldsbevakning och
företagsrådgivning. https://covid.vastervikframat.se/
Kontinuerlig information om coronavirusets påverkan på Västerviks kommun hittar ni här,
sidan uppdateras löpande: https://www.vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-ochsaker/information-om-coronaviruset/

Kustlandet – mikrostöd till lokal utveckling
Kustlandet har beslutat att införa nya mikrostöd för att genomförandet av era
utvecklingsidéer. Mikrostöd är stöd till mindre projekt som är enklare att söka med
snabbare beslut om stöd och omgående utbetalning vid redovisning. Kustlandets
mikrostöd går under namnet MILOU som står just för Mikrostöd till lokalt ledd utveckling.
Det lanseras nu tre nya MILOU-projekt där "Aktiv landsbygd" och ”Lokala utvecklingsinsatser" vänder sig till föreningar och ungdomar och "Entreprenörskap" vänder sig till
företag. Tveka inte att kontakta Kustlandet för mer information eller hör av er till
landsbygdsutvecklaren. Kustlandets hemsida: http://www.kustlandet.com/sv/mikrostod/
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Podden landet
Har du under sommaren tid för en inspirerande och diskuterande podcast med fokus på
landsbygderna? I Podden Landet diskuteras aktuella ämnen med engagerade och kunniga
människor i avsnitt på 20 minuter. Några av ämnen är tips om finansiering, naturturism,
lokalt ledd utveckling och förutsättningar för företagande på landsbygderna. Ta på dig
hörlurarna och lyssna! Det är Landsbygdsnätverket som producerar ”Landet - podden
bortom storstan”. Hittills har 108 avsnitt producerats.
https://www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/poddenlandet.106.41f1e6161646f3ceb1
be490e.html

Nationell landsbygdsutveckling
På nationell nivå har Tillväxtverket de senaste åren fått allt fler uppdrag inom landsbygdsutveckling. Det är Tillväxtverket som har i uppdrag att samordna alla statliga myndigheters landsbygdsutvecklingsarbete. Det finns mycket matnyttigt på Tillväxtverkets
hemsida i form av kunskapsunderlag, bloggar och en projektbank om genomförda projekt
för serviceutveckling i landsbygder.
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/landsbygdsuppdrag.html

Hälsningar från landsbygdsutvecklaren!

Malin Ohlsson, malin.ohlsson@vastervik.se eller 0490-25 41 70
Enheten för samhällsbyggnad, kommunstyrelsens förvaltning
Det går också att följa landsbygdsutvecklingen i kommunen va Facebook: ”Landsbygd
Västervik”. https://www.facebook.com/landsbygdvastervik/
Hantering av personuppgifter:
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Beslut-insyn-och-rattssakerhet/hanteringav-personuppgifter/
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