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GRASS Ceiling leds av Sally Shortall, South East Technological University, Irland och 
Bettina Bock, Wageningen University, Nederländerna. 
Hela Sverige ska leva – Länsbygderådet Jönköpings län (Siv Lindén) och  
SLU (Katarina Pettersson, Ildikó Asztalos Morell samt Flora Hajdu)  
är svenska partner i projektet.

This project received funding from the European Union’s Horizon Europe 
Framework Programme, Boosting women-led innovation in farming and 
rural areas, (HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-01) under the grant 
agreement no. 101083408.

Vid frågor kontakta oss gärna så berättar vi mer:

LANDSBYGDERÅDET 
I JÖNKÖPINGS LÄN
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Vad är vårt Living lab för en levande 
landsbygd? 
Ett Living Lab är ett sätt att 
samarbeta i workshops för att 
utvecklas och skapa nya idéer 
och innovationer — genom att 
träffas sinsemellan och möta olika 
stödorganisationer verksamma på 
landsbygden. 

Nominera dig själv — eller en 
annan kvinna — att delta i vårt 
Living lab för en levande landsbygd. 
Den som nomineras är kvinna 
och driver verksamhet inom, eller 
kopplad till, de gröna näringarna 
(jord, djur, skog, trädgård och lands-
bygdens miljö) på landsbygden i 
Jönköpings län.

Vårt Living Lab för en levande 
landsbygd drivs inom ramen 
för EU-projektet GRASS Ceiling 
(”Grästaket”). Det kommer att 
pågå under tre år 2023—2025 och 

bestå av åtta kvinnor som träffas tre 
gånger per år i endags-workshops 
— på plats och i videomöten. Labbet 
leds av Siv Lindén, Hela Sverige ska 
leva Jönköpings län och Katarina 
Pettersson, SLU. 

Vårt Living lab för en levande 
landsbygd ingår som ett av nio 
labs och utbyte kommer att ske  
med kvinnorna i de andra labben —  
i Norge, Litauen, Irland, Skottland, 
Nederländerna, Spanien, Italien och 
Kroatien. 

Arbetet i vårt Living lab för en 
levande landsbygd kommer att 
bidra till utveckling av en hållbar, 
jämställd och levande landsbygd, 
utveckling av stöd och policy — 
samt till forskning om kvinnors 
verksamheter, innovationer och 
policy.

Vad får du ut av att delta i vårt Living lab? 
Du lär dig att utforska och skapa 
möjligheter till utveckling av din 
verksamhet och bidra till en hållbar, 
jämställd och levande landsbygd. 

Du får chansen  att utöka ditt 
nätverk och samarbeta med 
andra kvinnor på landsbygden och 
stödorganisationer av olika slag. 

Du får bidra till att identifiera 
förutsättningar och hinder för 
kvinnor att bedriva verksamheter 
på landsbygden samt lyfta dessa i 
möten med stödorganisationer och 
påverka policy på EU-nivå.

Du får utforska en innovations-
process som kan omvandla nya 
idéer till innovationer och utveckling 
av din verksamhet. 

Du får nätverk i åtta andra 
EU-länder med kvinnor och 
organisationer som representerar 
olika sektorer och expertis, inklusive 
jordbruk, turism, tillverkning, IT och 
forskning. 

Du får vara med i Living Labs 
lärande- och nätverksevenemang 
och vid ett årligt Learning 
Showcase-event i Bryssel inklusive 
prisutdelning. 

Du får chansen att marknadsföra 
dina nya tankar och innovationer via 
Living labs webbplats. 

Du får bidra till forskning om 
kvinnors verksamheter, innovationer 
och policy för landsbygdsutveckling.

Vad åtar du dig som deltagare? 
Att delta i vårt Living Lab för en 
levande landsbygd 2023—2025 
innefattar aktiv medverkan på: 

 y Tre endags-workshops per år. 
Den första planeras till början av 
maj, 2023, då vi träffas fysiskt 
(plats meddelas senare). 

 y Du får möjlighet att bli utvald att 
delta vid event i Bryssel. 

 y Tre 45 minuters mentorsessioner 
per år. Varje deltagare erbjuds 
möten med Living-labbets ledare 
efter varje workshops  
(via videomöte). 

 y Deltagandet är gratis. 

 y Du kommer att ha möjlighet att få 
traktamente (prel. 2500 kr/dag) 
och ersättning för resor.

 y Nomineringsprocessen pågår under mars 2023.

 y Åtta kvinnor väljs sedan ut som deltagare och meddelas under april.

 y Nomineringsförslag görs genom att skriva några rader om den 
nominerade och hennes verksamhet.  
Skicka till: siv.linden@helasverige.se senast fredag 31 mars. 


