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Om Leader Linné Småland 

●Förening verksam i 8 kommuner
●EU-medel för landsbygdsutveckling
●Leaderkontor; stödjer processen från idé till projekt
●Styrelse; beslutar om projektstöd



Leadermetoden
Metod för att stärka landsbygdens 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.”Vad är leadermetoden?Leadermetoden är 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. Kännetecknande för leadermetoden är:UnderifrånperspektivLokal kunskapSamarbeteTrepartnerskapNytänkandeLokalt fattade beslut



Exempel på olika projekt! 



Exempel på projekt 
●Digitala biografer
●Samarbete för fiskeutveckling 
● Internationellt samarbete 
●Servicenod Lidhult 
●Besöksattraktion 
●Företagsutveckling 
●Nya enegiformer



Målområden
●Entreprenörskap och självförsörjning 

Nyföretagande, tillväxt i små företag, kompetensutveckling

●Öppenhet för det okända
Testa idéer inom t ex skog, livsmedel, IT, turism, miljö och klimatåtgärder

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



Ansökan och olika projekttyper
Projektstöd 
Större typ av projekt. Söks via Jordbruksverkets hemsida. 
Utbildningskvällar om ansökan.

”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. 



Så går ni vidare!
● Ta kontakt med leaderkontoret
● Utbildningskväll om att skriva ansökan: 26 april. Anmäl på vår 

hemsida: leaderlinne.se
● Första beslutsmöte 20 april – ansökan senast 20 mars. 
● ”Leadercheckar”, håll utkik efter information på hemsidan. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
5-6 beslutsmöten under året



Projektledare: Veronica Ingolf



Boende på 
landsbygden idag Hemvändare

Målgrupp

Nya 
landsbygdsbor

Unga i åldrarna 15 – 35 år



Företagshotell i Tolg

Rockfestival

Stickningscafé Skördemarknad

Maraton i Rydaholm Cykelrally

E-träningsläger

Våffelcafé Alpacka-turism

Engagemang som drivkraft



Unga för Landsbygden

@ungaforlandsbygden

#landsbygdenrockar



Vi verkar för en levande och livskraftig landsbygd!

Ylva
Eva
a

Veronica

Annika
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