16 NOVEMBER

Välkommen till

AIMday 2022
TEMA: SAMHÄLLSOMVANDLING I NORR

AIMday ger forskare vid Umeå universitet och externa aktörer möjlighet
att mötas kring frågor av gemensamt intresse och tillsammans lyfta
nya perspektiv på årets tema – samhällsomvandling i norr.

Knyt värdefulla
kontakter, ta del
av varandras
kunskaper
och utbyt
erfarenheter

HUR FUNKAR AIMDAY?

TEMA SAMHÄLLSOMVANDLING

Allt börjar med att du som representant för
en privat, ideell eller offentlig organisation
på förhand skickar in minst en fråga inom
årets tema; samhällsomvandling i norr.
Förslagsvis rörande någon faktiskt utmaning
för just din verksamhet.

Med inspiration från den pågående samhällsomvandlingen i norr fokuserar vi i år på följande
underteman:

Självklart kan din verksamhet också gå
samman med andra organisationer för att
registrera en fråga av gemensamt intresse.
Tillhör du en större verksamhet, exempelvis
en kommun, kan ni lämna in flera frågor från
olika förvaltningar. Maxantalet är emellertid
tre frågor totalt per organisation.
Registrera din fråga senast 29 augusti 2022.

• Energi
• Människor och kultur
• Hållbar stads- och landsbygdsutveckling
• AI och digitalisering
Från 14 september 2022 kan forskare välja
vilka av de inkomna frågorna som de vill vara
med och diskutera utifrån sin sakkunskap. Vi
matchar sedan varje fråga med kompetens
från olika discipliner och verksamheter till
mindre samtalsgrupper.

Har du frågor
kring AIMday?
Kontakta gärna:
Martin Englund
martin.englund@umu.se
090-786 68 29
AnnikaNordstrand
annika.nordstrand@umu.se
090-786 68 83

VI MÖTS PÅ CAMPUS

AIMDAY PROGRAM

Under själva AIMday möts vi på Umeå universitets
campus för att tillsammans ägna en timme åt att
diskutera, analysera och sätta nya perspektiv på er
gemensamma fråga i mini-workshops.
Sannolikt öppnar utbytet för intressanta idéer och
sätt att ta sig an frågan som ni inte skulle ha kommit
på var för sig. Kanske leder detta rentav vidare till
framtida samarbeten?
Om du/din organisation av någon anledning inte kan
närvara fysiskt så erbjuder vi även möjlighet att delta
digitalt. Ange detta vid anmälan så kontaktar vi er.

 08.30 – 08.45 Incheckning

EN VINN-VINN-SITUATION
• Hitta frågor av gemensamt intresse
och/eller partners att samverka med.
• Knyt kontakter som kan leda till nya
studier, projekt eller anställningar.
• Se hur forskning kan komma till direkt
nytta i samhället. Något som många
forskningsfinansiärer också premierar.

VILL DU VARA MED?
Läs mer och anmäl dig till AIMday
Samhällsomvandling i norr

 08.45 – 09.00 Välkommen
 09.00 – 09.15 Inspiration till
forskningssamverkan
 09:15 – 09:25 Finansieringsmöjligheter
 09.25 – 09.40 Paus
 09:40 – 10:40 Session 1
 10.40 – 11.00 Paus
 11.00 – 12:00 Session 2
 12.00 – 13.00 Lunch
 13.00 – 14.00 Session 3
 14.00 – 14.30 Paus
 14.30 – 15.30 Session 4

