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Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentera mig



Om Leader Linné Småland 

●EU-medel för landsbygdsutveckling
●Leaderkontor; stöd i processen från idé till projekt
●Styrelse; beslutar om projektstöd

Presentatör
Presentationsanteckningar
39 miljoner kronor finns för utvecklingsprojekt på landsbygden (tom 2020)Perioden 2007-2013, 335 projekt i vårt verksamhetsområde, t ex inom turism (betydande del), mötesplatser, teknikutveckling, evenemangLeaderkontor i Alvesta16 personer i vår styrelse; från privat, ideell och offentlig sektor. Från Växjö kommun: Ingela Blad och Tobias Gustavsson 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Nytt verksamhetsområde, även Vetlanda och Sävsjö!Ansvarsområde på leaderkontoret



Leader
Arbetssätt och metod för att stärka lokal utveckling

Samarbete
Lokal kunskap
Nytänkande
Partnerskap; privat-, ideell och offentlig sektor
Underifrånperspektiv

Presentatör
Presentationsanteckningar
Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar.”Ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna.Leader har funnits inom EU sedan 1991 och i delar av Sverige sedan 1995. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.Leadermetodens känneteckenGrundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet



Exempel på projekt! 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tallklinten; iordningsställande av en samlingslokal med hjälp av unga



Energikartläggning

●47 st allmänna samlingslokaler genomgick en energikartläggning
● 33 st gick vidare och fick stöd till energiinvesteringar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Max 60 tkr i stöd/förening från Leader Linné



Internationellt samarbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Samarbete med norra England. Både ett ungdomsutbyte och samarbete inom hantverk, fiske och turism.



Digitalisering av 
biografer



Servicenoder

Presentatör
Presentationsanteckningar
Matbutik, café och bibliotek integrerat i Lidhult



Målgrupp

●Unga i åldern 15-35 år
●Boende på landsbygden, hemvändare och nya landsbygdsbor



Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel på aktivitet inom Unga för landsbygden, på gång nu!



Målområden
●Entreprenörskap och självförsörjning 

Nyföretagande, tillväxt i små företag, kompetensutveckling

●Öppenhet för det okända
Nya tjänster eller produkter, innovationer, nya samarbetsformer

● Toleranta och spännande miljöer där människor och idéer kan växa
Skapa förutsättningar för möten mellan människor 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Öppenhet för det okända;. T e x genom en förstudie. Ingen vet något om framtiden, våga testa nytt!Toleranta och spännande miljöer. Kan vara både fysiska eller virtuella, 



Horisontella mål
●Socialt hållbar utveckling, t ex jämställdhet, mångfald och integration.
●Miljömässigt hållbar utveckling 
●Ekonomisk utveckling
●Internationellt fokus



Projektidéer
●Hur skapas en intressant mötesplats för olika människor?
●Kan bygdegården vara ett företagshotell?
●Kan bygdegården bli en del av ett nytt företag?
●Vad behövs för att utveckla er mötesplats?
●Hur engageras unga i verksamheten?
●Kan ni använda lokalerna för nya typer av verksamhet?

Presentatör
Presentationsanteckningar
På Gotland finns företagshotell i  bygdegårdar. Där kan personer ha en arbetsplats eller så kan man ha ett företagshotell för företagare.I Agunnaryd har det startat företag med catering och annat runt turism.På Bolmsö har man ett musikrum.



Bra att ha med sig:
●Samarbeta/nätverka
●Våga tänka nytt
●Tänk verksamhet och aktiviteter



Ansökan och olika projekttyper
Projektstöd – ”större” typ av projekt. Söks via Jordbruksverkets 
hemsida. Utbildningskväll på G; 26/4 kl 18, Villa Gransholm, Gemla.

”Leadercheckar” . Söks via en förenklad projektansökan.   

Presentatör
Presentationsanteckningar
”Startgas” (för nya företag och verksamheter)    ”Förstudie”          ”Skapande av möten där människor och idéer kan växa”     ”Nya processer och idéer för integration”PersonalkostnaderMöteskostnaderVissa investeringarMarknadsföringKonsultkostnaderProjektstöd: Beslut av styrelsen ca 5-6 gånger per år, det formella beslutet tas sen av Jordbruksverket.Leadercheckar :Beslut tas av AU löpande. 



www.leaderlinne.se

Leader Linné Småland
Unga för Landsbygden

@leaderlinne
@ungaforlandsbygden

http://www.leaderlinne.se/


Tillsammans för en levande och livskraftig landsbygd

E-postadresser: ”förnamn”@leaderlinne.se
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Annika
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