Utveckling med LEADER-stöd

LEADER Mellansjölandet
Med LEADER-programmet vill vi skapa en hållbar livsmiljö
och en smart tillväxt för alla. Dit når vi genom att med
projektstöd från EU finansiera lokala utvecklingsprojekt.
Grunden är lokala insatser med stark förankring i enlighet
med LEADER-metoden, vilket innebär ett trepartnerskap
mellan ideell sektor (föreningslivet), privat sektor
(företagsamheten) och offentlig sektor (oftast kommunen).
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Mellansjölandet kallar vi skogs- och lantbruksbygderna
mellan de tre stora sjöarna Vänern, Vättern och Hjälmaren.
Området avgränsas även av de stora skogsområdena
Kilsbergen i nordväst, Tiveden i sydväst och Tylöskog i sydost.
Området består dels av bördigt slättlandskap, dels av skog
och mellanskogsbygd med gamla kulturinslag.
Mellansjölandet omfattar kommunerna Askersund,
Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Örebro, samt en
mindre del av Karlskoga kommun (Östervik och Villingsberg).

Bli medlem!
LEADER Mellansjölandet är en ideell förening där organisationer kan bli medlemmar. Genom ett medlemskap får du
information och också möjligheter att påverka
LEADER Mellansjölandets verksamhet.
Medlemskapet kostar 100 kr/år. Man behöver inte vara
medlem för att kunna söka projektstöd.

Insatsområden
Det går att söka projektstöd till utvecklingsinsatser som ligger
inom något av LEADER Mellansjölandets insatsområden:

1.

Företagande och entreprenörskap

4.

Effektiva energilösningar och
minskade koldioxidutsläpp

Insatsområdet handlar om utveckling av företag och dess
produkter och tjänster, men även hur finansieringsfrågor kan
lösas på andra sätt än idag och innovativa samarbets- och
nätverksformer, att koppla ihop lokal produktion och
konsumtion.

Stöd kan ges till projekt som hittar lösningar som leder till
energieffektivisering, övergång till förnybar energi samt
minskade koldioxidutsläpp, till exempel nya lösningar på
person- och varutransporter.

2.

5.

Ökad klimattålighet

6.

Kapacitetsutveckling och lärande

Förbättrad infrastruktur i vid mening

Fungerande lokal privat och offentlig service samt
transporter- och kommunikationsmöjligheter är nödvändiga
förutsättningar för att kunna bo och verka i en bygd.
Insatsområdet handlar dels om att bromsa pågående
försämringar i lokal service, dels om att åstadkomma
förbättringar.

3.

Attraktiv livsmiljö

Insatsområdet handlar om insatser för att underlätta att bo
och verka i en bygd. Insatser som stärker identitet och känsla
för den egna bygden är grundprincipen. Här ingår även nya
finansierings- eller organisationsformer för bostadsfinansiering. Aktiviteter för och av unga är viktiga insatser,
liksom att utveckla föreningslivet för att erbjuda invånare en
aktiv fritid.

Mindre projekt för analys och förstudier rörande tålighet mot
problem som ett varmare klimat väntas föra med sig ryms
inom detta insatsområde. Vad händer i bygden vid t. ex.
långvariga och kraftiga regn?

Begreppet ”kapacitetsutveckling” innefattar mer än enbart
kunskap och förmåga, t ex ”empowerment”, rätt kontakter,
rätt sammanhang samt reella påverkansmöjligheter.
Projekten riktas till personer och områden som är utsatta för
segregering och/eller som har svag ställning på
arbetsmarknaden.

Att söka projektstöd

Småprojektstöd

Ansökan till större projekt och till projektstöd till företag görs
på Jordbruksverkets hemsida. Småprojektstöd söks däremot
direkt till LEADER Mellansjölandets kansli i Fjugesta. Det är
juridiska personer som kan söka stöden, som alltså inte är ett
stöd till enskilda personer. Hur man söker och mycket annat
finns utförligt beskrivet på LEADER Mellansjölandets hemsida.

Småprojektstöd är en förenklad projektform riktad till mindre
projekt såsom förstudier och pilotprojekt. Dessa projekt är
betydligt enklare att söka, driva och redovisa än de vanliga
projekten. Vanligen är maximalt projektstöd 30 000 kr, men
möjligheten att söka och exakta regler för småprojektstöd
varierar över tiden. Aktuell information hittar du på LEADER
Mellansjölandets hemsida.

Projektstöd till företag
Projektstöd till företag är nytt inom LEADER. Projektstödet
kan sökas av minst två företag som samverkar och kan gå till
”mjuka” insatser såsom kompetensutveckling, gemensam
marknadsföring, nätverksbyggande och kvalitétsarbete.
Målet med projektet måste vara ökad tillväxt och/eller nya
jobb i företagen. Maximalt 50 000 kr per projekt kan sökas.

Du som är intresserad av att söka projektstöd till en
utvecklingsinsats, läs mer på LEADER Mellansjölandets
hemsida eller kontakta kansliet i Fjugesta.

Kontakta oss gärna!
LEADER Mellansjölandet
716 81 Fjugesta
Telefon: 0585-489 03 eller 070-893 16 46
www.mellansjolandet.se
info@mellansjolandet.se

