Inkomna incheckningar 4 mars – 17 mars 2013
Till denna incheckningsperiod har 16 stycken incheckningar inkommit. Vi kommer nu att
processa dessa i ledningsgrupp samt i styrelse där det slutgiltiga beslutet fattas 9 april.
Vi i projektteamet är imponerad över det engagemang som finns för Örnsköldsvik. Den
tolkningen drar vi även denna gång då det är nya personer och verksamheter som kliver
fram och vill ta ett ansvar och bidra till Örnsköldsviks utveckling.
Nedan är en sammanfattning av de inkomna incheckningarna.

Förstudie Ulvön
Syftet är att öka antalet besökare genom att hitta effektiva lösningar och ideér på hur
evenemang och händelser på Ulvön kan samordnas, marknadsföras och genomföras. Samt
skapa en korrekt bild av vad som kan och skall göras för att på ett bra sätt aktivera Ulvön
under alla årets månader. Förstudien möter enligt sökande utmaningen Attraktionskraft i en
global värld och underliggande projektområde Turism som utvecklingsbransch.

Visa på den Turkiska kulturen och integreras i det Svenska samhället
Föreningen har ett syfte att integrera sig i det Svenska samhället genom att skapa olika
aktiviteter som familjeutflykter, fira högtider och bjuda människor, skapa möteplatser, skriva
ut de turkiska länders matlagning och skapa en Turkisk språkkurs.
Föreningen söker 80 000 kronor från Världsklass 2015

Fotoutställning Ulvön
Syftet är att öka intresset för Ulvön vintertid och därigenom verka för Ulvön som ett
besöksmål på helårsbasis. Detta vill dom göra genom att skapa, i ett första steg, en
fotoutställning om vintern på Ulvön att samtidigt fungera som ett programinslag säsongen
2013. De sökande anser att utställningen möter utmaningen Attraktionskraft i en global
värld och underliggande projektområde Turism som utvecklingsbransch.
Föreningen söker 90 000 kronor från Världsklass 2015.

Fotoutställning Shanghai, Kina vs Örnsköldsviks, Sverige.
Syftet är att genom en fotoutställning lyfta upp vad som förenar men också skiljer de två
städerna Shanghai och Örnsköldsvik åt vad gäller boende, miljö, skola, människor, arbete
mm. Detta vill vi göra genom att svenskar porträtterar Shanghai och Örnsköldsvik och

kineser porträtterar Shanghai och Örnsköldsvik genom kameralinsen. Vår målgrupp vad
gäller besök av utställningen är alla boende i Örnsköldsvik och målgruppen vad gäller själva
fotograferandet är dem som haft förmånen att besöka båda städerna.
De sökande anser att utställningen möter utmaningen Förnyelse och innovation och det
underliggande projektområdet dynamiskt öppen miljö och nätverk och samarbeten.

Förstudie Landsbygdsriksdag 2016
Enligt beslut från kommunstyrelsen ska Världsklass 2015 medfinansiera förstudie för att
klarlägga förutsättningarna för en ansökan om arrangörskap av landsbygdsriksdagen 2016.
Enligt handläggare har förstudien sin bäring på utmaningarna förnyelse och innovation samt
attraktionskraft i en global värld.
KS har lagt max 100 000 kronor till denna förstudie.

Samarbetsprojekt mellan "Styrgrupp för lyckad integration" i Örnsköldsviks kommun och
KomTek Örnsköldsvik.
Uppstartande av ny KomTek verksamhet i Mellansel och utökad i Björna med SommarKom
Tek i juni eller augusti och fler fritidsgrupper från och med hösten som vänder sig till
asylsökande barn och ungdomar samt de som bor i byarna sedan tidigare. Under de första
två veckorna (SommarKomTek) bör det finnas finns tolk tillgänglig.
De långsiktiga effekterna av detta förväntas bli:
- De nyanlända lär sig det svenska språket på ett naturligt sätt
- De får en naturlig mötesplats tillsammans med jämnåriga på orten
- De utvecklas i sitt entreprenöriella tänkande
- De får ett ökat tekniskt självförtroende, vilket ökar chansen till att de söker tekniska
utbildningar i framtiden
Enligt de sökande möter denna aktivitet Attraktionskraft i en global värld.
De söker 45 000 kronor från Världsklass 2015.

Förstudie Kulturbussen i BLT-området
Syftet är att lyfta fram kulturen i BLT området. Genom att aktivera och visa upp lokala
förmågor och förutsättningar med musik, sång, teater, historia, berättelser, författarskap
etc. Lokala förmågor och förutsättningar kan vara barn/ungdom/vuxna, skola, föreningar,
kyrkan, fria konstnärliga aktörer, historiska platser, nytänkande.
De söker 50 000 kronor från Världsklass 2015

Forskarlägerskola åk7
Umeå Universitet tillsammans med ett antal företag i Örnsköldsvik önskar utveckla
förskarlägerskola i Örnsköldsvik för ungdomar som gått ut åk7. De sökande anser att
forskarlägerskolan möter utmaningen Attraktionskraft i en global värld.
De söker 60 000 kronor från Världsklass 2015

Pjäs <3 mig, om barn och ungdomars säkerhet på nätet.
En pedagog från Alne vill tillsammans med Nolaskolan arrangera visning av teater för
pedagoger, elever, föräldrar samt allmänhet. En föreställning dagtid med påföljande
seminarium samt en föreställning kvällstid. De sökande anser att arrangemanget möter ett
antal olika projektområden, attraktivitet, dynamisk öppen miljö och sociala medier och nya
tekniska möjligheter.
De söker 30 000 kronor från Världsklass 2015.

Vi måste tala om det
Bilda och Sensus vill arrangera 4 stycken diskussionsträffar där vardagsrasism står på
agendan. Inbjudan kommer att gå ut brett och människor med egna erfarenheter kommer
att delta. De sökande anser att de möter utmaningen utvecklingsarbetet och projektområdet
metoder och arbetssätt.

Smideskonst i en modern tid
Ett antal aktörer vill arrangera konstnärsdagar i smide. De anser att aktiviteten möter
förnyelse och innovation.

Förstudie – Fastigheten Själevads- Prästbord 1:39, en framgångs-faktor för utveckling av
hästverksamhet i Solängetområdet och i kommunen.
Solängets travsällskap och Örnsköldsviksortens ryttarklubb tillsammans med enskilda
hästägare vill göra en förstudie för att undersöka om den egenägda fastigheten SjälevadsPrästbord 1:39, även kallad ”Källan”, är en framgångsfaktor för utveckling av
hästverksamheten i området. Den nu incheckade aktiviteten, som ska klargöra om denna
hypotes är riktig. De avser att:
1. utreda på vilket sätt Källan på bästa sätt kan användas för att utveckla hästverksamheten
inom området
2. visualisera det utredningen kommer fram till
3. lokalisera potentiella finansieringsmöjligheter i form av stöd från internationella,
nationella och regionala aktörer.
De sökande anser att förstudien möter utmaningen attraktionskraft i en global värld.
De söker 30 000 kronor från Världsklass 2015

Förstudie utbildningar inom området kreativa och kulturella näringar
YH Musikmakarna samt Norrlands Yrkeshögskola (Kunskap & Kompetens i Sverige AB)
ansöker om medel till en förstudie i syfte att utreda och klarlägga möjligheterna till nya
utbildningar på olika nivåer i Örnsköldsvik inom det av regeringen uttalade fokusområdet
”Kreativa & Kulturella näringar”. De sökande anser att förstudien möter utmaningarna
attraktionskraft i en global värld och utvecklingsarbetet.
De söker 89 000 kronor från Världsklass 2015

Ta fram koncept för användande av läsplatta inom förskoleverksamhet
Förskolan Brandbilen söker medel för att köpa in läsplattor och utveckla användandet av
dessa inom förskoleverksamheten. De sökande anser att projektet möter attraktionskraft i
en global värld och projektområdet attraktivitet.

Natur & kulturaktiviteter för Active family där Höga Kusten möter Lappland
De sökande vill lyfta fram och genomföra främst Natur och Kulturaktiviteter som är speciella
för området runt Kerstins Udde där Höga Kusten möter Lappland i samarbete med
föreningar och företag främst mot turistande barn och barnbarn med medföljande vuxna
från Norge, Danmark, Sverige och tysktalande länder. De anser att detta möter utmaningen
Attraktionskraft i en global värld.
De söker 200 000 kronor från Världsklass 2015.

Nolamässan
Örnsköldsviks gymnasium söker medfinansiering till föreläsare vid Noliamässan som är en
IKT-mässa med huvudsakligt syfte att fortbilda pedagoger. De sökande anser att mässan
möter Attraktionskraft i en global värld och Förnyelse och Innovation.

