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En kortfattad nulägesbeskrivning av projektets genomförda och kommande aktiviteter.

Vad som gjorts
Arbetsgrupp

Ett arbetsgruppsmöte genomfördes den 11 mars.

Styrgrupp

Den 19 mars genomfördes månadens styrgruppsmöte.

Projekt

Projektet har ansökt om att få projekttiden förlängd och den ansökan
har blivit beviljad. Vi får genomföra aktiviteter i projektet tom 202212-31. Därefter har projektledningen fyra (4) månader på sig att
avsluta och slutrapportera projektet till Tillväxtverket och Region
Västernorrland.

Ekonomi & Tidsplan

Projektet startade fem (5) månader efter att kommunen fick besked
om att projektansökan blivit beviljad. Detta är normalt då det tar tid
att rekrytera projektledare. Det innebär också att vi i dagsläget har
förbrukat mindre pengar än beräknat, 17% i början av februari 2021.
Projektet följer tidplanen ganska bra med endast ett fåtal aktiviteter
som startat senare eller tidigare än planerat.

Kontor

Under 2021 fortsätter vi följa rådande restriktioner. Projektkontoret
är därför obemannat under februari och mars månad men vi nås på
mobil och mail, för kontaktuppgifter se sidfot nedan. Aktuell
information finns på projektets Facebook sida.

Projektaktiviteter

Digital Innovation:
Arbetet med att utveckla appen Roady fortsätter och har nu gått in i
genomförandefasen. Under den här fasen kommer tonvikten att ligga
på byggnation av appen.
Idéutveckling:
Utbildningen fortgår enligt plan och 6 av 7 tillfällen har genomförts.
Totalt deltar 6 engagerade personer i utbildningen.
Leder:
Under vårterminen 2021 genomförs digitala möten varannan tisdag
kväll för alla som vill arbeta med utveckling och genomförande av
leder. Mötena inleds med en kort uppdatering om vad som hänt
sedan sist samt ev. frågor, därefter finns tid för träff i enskilda
grupper i digitala grupprum.
Det som hänt sedan sist är att upphandlingen av skyltar har avslutats
och processen med att ta fram skyltunderlag har påbörjats. En lokal
förening är huvudman för sin led och sköter själva kontakt och avtal
med markägarna. Utifrån de önskade lederna har listor med berörda
markägare tagits fram, sorterats och kompletterats för att vara
kompletta när de skickas ut.
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Kvinnligt nätverk:
Den 16 mars genomfördes det första frukostmötet för företagande
kvinnor i samarbetet med Q-nätverket. Temat var
finansieringsmöjligheter för enskilda företagare – kopplat till
pandemin. Totalt deltog 17 personer varav 11 var företagsamma
kvinnor.

Vad som är på gång
Affärs- & produktutveckling

Den 22 mars startar insatsen Utveckla ditt företag – Skapa affärer.
Marcus Eldh, grundare och ägare av Wild Sweden, leder en process
med sex träffar som i huvudsak kommer att genomföras digitalt på
kvällstid. Målet är att varje deltagare vid insatsens slut ska leverera
minst en upplevelseprodukt, gärna samproducerad med annan aktör,
för marknadsföring i Höga Kusten Destinationsutvecklings
marknadsföringskanaler samt en förbättrad hemsida med säljande
innehåll som är kundfokuserad och målgruppsanpassad.
Är du intresserad eller känner du någon som är intresserad? Gör då
omgående en intresseanmälan till karin.strand@solleftea.se.

Värdskapstränare

Ett specialkomponerat upplägg är nu klart. Utbildningsinsatsen
startar den 8 april och kommer innehålla grundkunskap om värdskap,
hur vi samtalar med människor från olika kulturer samt kunskap om
vår vackra destination, Höga Kusten Inland.
Utbildningen sker digitalt på kvällstid. Om möjligt kan någon eller
några träffar genomföras på plats. Utbildningen består av 8 träffar,
individuell coaching samt 2 digitala uppföljningstillfällen. Mellan
oktober 2021 och januari 2022 genomför du själv två möten där du
för dina nyvunna kunskaper vidare.
Det finns platser kvar och vi söker DIG som har ett genuint intresse
av människor och lust och vilja att utveckla dig själv/ditt
företagande. Du talar gärna inför grupp, tycker om att leda samtal
och att entusiasmera människor i din omgivning. Deltagande är
gratis då projektet finansieras av Region Västernorrland och
Tillväxtverket. Anmäl dig senast 1/4 till karin.strand@solleftea.se.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna för Upplevelsecentret och Innovationsarenan
fortsätter titta på förutsättningarna för ett genomförande av
insatserna.

Övrigt
Nytt reseerbjudande

Tyvärr har Rolf Salomonsson, p.g.a. pandemin, blivit tvungen att
ställa in vårens planerade resepaket. Han hoppas dock att det ska
vara möjligt att arrangera resorna under våren 2022.
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