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City Move Interdesign i Gällivare får EU-finansiering
EU:s regionala strukturfondsprogram har beviljat SVID, Stiftelsen
Svensk Industridesign, ett bidrag på 2,9 miljoner kronor för
projektet City Move Interdesign.
City Move Interdesign är Sveriges mest spektakulära designworkshop
och äger rum i Gällivare i mars-april 2009 under frågeställningen hur
man flyttar ett samhälle. Under två veckor samlas designer, arkitekter,
stadsplanerare, forskare och konstnärer från hela världen för att arbeta
med konkreta och visionära lösningar utifrån ett stort globalt problem –
att människor av en eller annan anledning måste flytta. Ett problem
som är mycket tydligt i Gällivare där gruvan underminerar marken och
Malmbergets invånare tvingas bort.
Syftet med City Move Interdesign är att bidra till en positiv
samhällsomvandling med människans individuella och kollektiva behov
och förutsättningar i fokus. På grund av klimatförändringen och
befolkningsökningar kan situationen i Malmberget och Gällivare
appliceras i flera internationella sammanhang och ett mål med
workshopen är att samla expertkunskap och erfarenheter som andra
ska kunna ta del av. Ett internationellt kunskapscenter i Gällivare
planeras som bas för detta.
De regionala strukturfondsprogrammen arbetar med områdena
innovation och förnyelse samt tillgänglighet. Syftet är att stödet ska
bidra till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling i hela
landet. Utöver stödet till SVID har Gällivare kommun har fått 16
miljoner för att bygga ut flygplatsen Lapland Airport.
Kontakt: Claes Frössén, Projektledare City Move Interdesign,
Tel: 08-406 84 45, e-post: claes.frossen@svid.se

SVID:s uppgift är att arbeta för näringslivets tillväxt och bidra till att
skapa hög livskvalitet genom att vi i Sverige ska vara ledande i att
använda design som metod inom både näringsliv och offentlig
verksamhet.
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är en oberoende stiftelse som arbetar
med opinionsbildning, projekt och kompetensutveckling samt rådgivning.
Verksamheten bedrivs med regionala kontor och samarbetskontor över hela
Sverige i samverkan med olika aktörer. SVID:s uppgift är även att stödja
utbildnings- och forskningsinsatser inom designområdet för att öka kunskapen
om design.
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