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Grand Est
Ramponchamp er þorp
neðst í E í Vosges.
Grand Est ca 5,6 millj
Liggur að Þýskalandi,
Sviss, Luxembourg og
Belgíu.
Fjöll austast, sléttur og
hæðir vestar.

Fólkið
MFR - Frakklandi. Olivier Gineste verkefnisstjóri, Claire og Daniel MFR Grand Est
Alissone. Nokkrir fulltrúar heimamanna voru á fundum með okkur.
GAL NAPOCA Rúmeníu. Iulia og Vanessa
BSC Slóveníu. Franja
Breza Króatíu. Ivana
Estonian Leader Union Eistlandi. Triin og Endla
VMA Íslandi. Jóhannes
Inter Mondes Belgíu. Philippe ( á fjarfundum, fylgdist með)
IFOCAP Frakklandi. Olivia var tvo daga og svo á fjarfundum.
Olivier ??? tók upp myndbönd alla vikuna. Lejla túlkur frá Bosníu / Frakklandi.

Mánudagur 11. okt 2021
Kynningar á fólki.
Kynning á MFR skólanum í Ramonchamp (litlu þorpi í dal í Vosges fjöllum).
Hestamennska og landbúnaður eru svið þessa skóla. https://www.mfr4vents.com/
Kynning á MFR í Grand Est héraðinu. 5,6 millj. https://www.mfr-grandest.fr/
Philippe fjallaði um culture (sjá glærur og texta frá honum).
Olivia fjallaði um leiðtoga og eiginleika þeirra. (glærur)
Kvöldverður heima hjá Brigitte Gehin skrifstofustjóra aðalskrifstofu MFR í París.
Hún býr á ættarsetri mannsins hennar í næsta dal við Ramonchamp.

Þriðjudagur 12. okt 2021
Ekið til Molsheim, nálægt Strasbourg, tveggja klukkustunda akstur.
Heimsókn í Solivers. http://www.solivers.eu/home sem vinnur að því að þjálfa og
aðlaga fatlaða að vinnu í landbúnaði og fleiru. Pierre Hoerter sagði frá.
https://www.unea.fr/quest-ce-quune-entreprise-adaptee
Hádegisverður á Bistrot du Barbu í Molsheim.
Celine Armspach frá héraðsstjórn Grand Est kynnti starf fyrir ungt fólk.
Á heimleið var komið við í miðborg Colmar.

Miðvikudagur 13. okt 2021
Ekið til Vigneulles-lès-Hattonchâtel og komið í MFR skólann þar.
Christophe er stjórnandi og sagði frá skólanum og uppbyggingu.
Hádegisverður í skólanum.
Alexis Jaquot sagði frá Carémeuse sem eru samtök fyrirtækja / stjórnenda til að
vinna að framtíð svæðisins.
Cristelle ?? sagði frá samvinnu MFR og fleiri um að fólk án atvinnu þjálfi sig til
starfa við lífræna ræktun. http://www.mfr-bras.com/
Ekið til baka til Ramonchamp.

Fimmtudagur 14. okt 2021
Umræða um svæðið og hvað við höfðum séð. Mikið rætt um mikilvægi alþjóðlegra
tengsla til að víkka sjóndeildarhring fólks, nemenda og annarra. Líka hvaða hópar
og hvaða sjónarmið koma fram.
Mikilvægt að kortleggja svæðin og SVÓT greina eða nýta slík tæki.
Eftir hádegið. Giang Pham á fjarfundi ásamt Natalie um hugsanleg frekari
verkefni. Interreg Europe og Centers of Vocational Excellence eru hugsanlegar
leiðir til að sækja um styrki.
Kvöldverður í MFR Saulxures í næsta dal.

Föstudagur 15. okt 2021
Farið yfir dagskrá verkefnisins, sjá næstu glæru.
Claude Rivel frá Unadel https://unadel.org/ sem eru samtök um byggðaþróun.
Hann og Philippe ræddu um mikilvægi þess að opin umræða sé um stefnu og
þróun byggða, að raddir margra fái að heyrast.
Eftir hádegið var unnið að því að útbúa video um þessa viku þar sme þátttakendur
sögðu eitthvað á sínu eigin tungumáli.
Að lokum tók Olivier viðtöl á Ensku eða Frönsku við alla og þau voru tekin upp.

Tillaga að dagskrá verkefnisins. Okt 2021.
Haust 2020. Upphafsfundur í Brussel. Fjarfundur.
Sumar 2021. Olivier í fríi í Rúmeníu hitti heimamenn og hina á fjarfundi.
8. - 15. október 2021. EYE í Strasbourg og vika í Ramonchamp Grand Est.
29. nóv - 2 des 2021 Brussels (atburður, hugsanlega fáir þáttt. frá verkefni).
28 - 29 jan 2022 Strasbourg Youth Conference ????
vika 13 28 - 30 mars 2022 Fundur í Eistlandi allir þáttt.
9. - 13. maí 2022 Vika / training í Slóveníu og Króatíu.
15. - 16. júní 2022 Brussel Sumir partn European Development days
vika 41 10. - 14. okt 2022 Vika / training á Íslandi.
16. - 18. jan 2023 Rúmenía (kannski í desember)
15. - 16. júní 2023 Frakkland European Development Days. Lokafundur,
matsfundur.

Hvernig viljum við vinna þetta verkefni hér á þessu svæði?
VMA, SSNE, SAMNOR aðrir aðilar.
Atvinnuvegir. Verslun, þjónusta, tækni, sjávarútvegur, landbúnaður,
matvælavinnsla, iðnaður, flutningar, ferðaþjónusta
Opinber þjónusta, menntun, heilbrigðisþjónusta.
Menningarmál, atvinna, frístundir, tungumál, viðburðir.
Íþróttir, börn og ungmenni, fullorðnir, afreksíþróttir
Hvaða haghafar / stakeholders eru með?
Hvaða kraftar hafa áhrif á þróun svæða? Viðhorf, fordómar, ofbeldi…...

