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DELTAGARE

I denna virtuella Greennovation Camp möts 
deltagare från norra Sverige, Norge och 
Finland för att lyssna till inspirerande talare, 
nätverka och samskapa. Eventet är 
sektoröverbryggande och arbetsspråket är 
engelska. Vi hoppas att du får med dig 
värdefulla kontakter, inspiration och 
konkreta idéer för implementerinkonkreta idéer för implementering.

Hur kan glesbygdssamhällen i norr 
samverka och arbeta smart för att bli 
mer hållbara och cirkulära? 

Vi välkomnar dig som arbetar
  inom offentlig sektor, likaväl
   som dig som är entreprenör
    eller företagsfrämjare,
     forskare eller student.

        Du arbetar med eller
                studerar hållbarhet
          eller cirkulär ekonomi.



MÖT VÅRA TALARE

Hållbarhetskonsulten Laura Vidje har varit involverad i många projekt 
och blivit belönad med utmärkelser för sitt engagemang. Just nu tar 
Laura fram en omvärldsanalys för GRUDE-projektet. Rapporten 
kommer bl.a. att besvara följande frågeställningar: Vad behöver 
kommunerna idag i sitt utvecklingsarbete? Vilka verktyg och metoder 
kan användas i det kommande arbetet med cirkulär ekonomi? Vilka 
insatser ger bäst effekt? 

Hållbarhetskonsult
Laura Vidje

Delegationen uppgift är att den ska stödja arbetet med att 
ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Weine kommer att 
presentera den (svenska) nationella strategin för cirkulär 
ekonomi som släpptes i somras.  Wiqvist är också tidigare VD för 
Avfall Sverige som länge arbetat med avfallsfrågor på ett 
nationellt plan och han utsågs till en av Sveriges miljömäktigaste 
av Aktuell Hållbarhet under 2019.

Delegationen för Cirkulär Ekonomi 
Weine Wiqvist

Utvecklingsbolaget Micropolis driver utvecklingen i en av Finlands mest 
framstående klimatsmarta kommuner, Ii. De driver pilotstudier kring 
olika lösningar för grön tillväxt i norden och har prisats internationellt 
för sitt klimatarbete. Leena har en akademisk bakgrund från såväl 
universitetet i finska Ouolo som i Tyskland och Namibia. 

VD för utvecklingsbolaget Micropolis 
Leena Vuotovesi

För att nå Prisavtalet och de globala målen behöver samhällen 
världen över hitta sätt att bli mer hållbara. Daniela kommer att 
presentera den mänskliga faktorns betydelse, och I synnerhet 
medborgarnas roll, I omställningsarbetet. Hon bygger på 
erfarenheter från norska samhällen I deras strävan efter 
noll-utsläpp. Danielas forskning finns på SINTEFs Research Centre 
on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN).

SINTEF Community
Daniela Baer



GRUDE – green rural economy är ett treårigt
InterregNord-projekt som syftar till att stötta arktiska
glesbygdskommuner i omställningen till grön- och cirkulär ekonomi.

www.grudeproject.eu

KONTAKT

ANSÖK HÄR:

PROGRAM(svensk tid)
08:30 - 08:55 Invigning och mingel – ta med din kaffekopp!
09:00 - 10:25 Talare, panel & frågestund
- Leena Vuotovesi (FIN) – Att ta sig an klimatomställningen med lönsamhet
- Laura Vidje (SWE) – Förhandsvisning av en omvärldsanalys kring cirkularitet i
regioner och glesbygdskommuner i norr
- Daniela Baer (NOR) – Den mänskliga faktorn i hållbar omställning - erfarenheter
ffrån Norge
10:30 - 10:55 Kreativ övning och nätverkande
11:00 - 11:50 LUNCH – Det stora mötesrummet hålls öppet för den som vill mingla på
lunchen
12:00 - 13:30 Ideskapande och utbyte i breakout rooms
13:30 - 14:25 Presentationer och diskussion
14:30 - 14:50 Talare och frågestund
- - Weine Wiqvist (SWE) – Den nationella strategin för cirkulär ekonomi
14:50 Summering av dagen
15:00 Slut

https://forms.gle/AejrRA1JWPqnjQVRA
www.grudeproject.eu
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