LEADER NÄRHETEN
– stöd till utvecklingsprojekt på landsbygden

2014-2020
LOKALT LEDD UTVECKLING GENOM LEADERMETODEN
I FORSHAGA, GRUMS, HAMMARÖ, KARLSTAD OCH KILS KOMMUNER

”Leaderarbetet skapar unika möjligheter till
lokal utveckling genom både föreningar och
företag som var för sig eller i samarbete får
stöd. Föreningar och företag som många
gånger annars hamnar utanför de större
projekten som pågår.”
Lars Emilson, mångårig LAG-ledamot i Leader Närheten

Leader Närheten arbetar för att skapa möjligheter
att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala
idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få, stöd
från projektet för att realisera sina drömmar.
Vilka drömmar vill ni förverkliga?

Leaderarbetet kännetecknas av

Underifrånperspektiv • Lokalt engagemang •
Samarbeten • Trepartnerskap • Nytänkande
Leader Närhetens arbete styrs av ett LAG (Local Action
Group) bestående av ideell, privat och offentlig sektor från
alla ingående kommuner. Leader är en gemensam arbetsmetod för landsbygdsutveckling i hela EU och är en del av
Landsbygdsprogrammet och Regional- och Socialfondsprogrammet inom lokalt ledd utveckling.
Leader Närheten fördelar stöd från Landsbygdsfonden,
Socialfonden och Regionalfonden. Nu även projektstöd till
företag.
Totalt ska 37 miljoner kronor fördelas till spännande projekt
inom Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommuner.

INSATSOMRÅDEN INOM VILKA STÖD KAN SÖKAS

Hållbar besöksnäring inom
natur och kultur

STÖD TILL
		
		
		

projekt för att utveckla besöksnäringen kopplad till områdets unika
naturliga och kulturella förutsättningar, exempelvis Vänern och dess
skärgård, Klarälven, Fryken, alla mindre sjöar, skogarna, kulturarvet,
idrott och olika evenemang.

Infrastruktur och
bredband

STÖD TILL
		

exempelvis förstudier till bredbandsutbyggnad, servicepunkter,
samdistribution och pendling.

Hållbar omställning och
hållbart naturbruk

STÖD TILL
		

projekt för fossilsnål drift och produktion, lokal produktion och 		
förädling samt lokalproducerad förnybar energi.

Jämställdhet, Integration, Jämlikhet och
ungdomsarbetslöshet

STÖD TILL
		
		
		

projekt för att underlätta för ungdomar att komma in på arbets-		
marknaden, ökad kompetens, mötesplatser mellan kulturer, ungdomars
entreprenörskap, kunskapsutbyte mellan generationer, företagsnätverk
för kvinnor, ökad integration med mera.

INSATSOMRÅDEN INOM VILKA STÖD KAN SÖKAS

Företagande

STÖD TILL
		
		

företagsutveckling, start av nya företag, samarbeten mellan stad och
landsbygd, ökad kompetens inom företagande och företagsformer
med mera.

Föreningsliv och ökad
livskvalitet på landsbygden

STÖD TILL
		
		

projekt för utveckling av föreningsverksamhet, skapande av nya 		
mötesplatser, bevarande av natur- och kulturvärden, naturvårdsåtgärder, sociala och kulturella evenemang med mera.

Ansökan av projektstöd görs på
www.jordbruksverket.se
En digital ansökan gör det säkert och effektivt.
Vi på leaderkansliet hjälper er med det praktiska
kring ansökningsprocessen.
Organisationer, föreningar, företag och myndig
heter kan söka stöd genom lokalt ledd utveckling.
Projektansökningar ska kunna placeras i något av
strategins sex insatsområden för att beviljas stöd.
Alla ansökningar genomgår en urvalsprocess av
LAG. Ett antal urvalskriterier poängbedöms för
en rättvis och transparent bedömning av varje
ansökans uppfyllelse av strategins mål.

Hållbar landsbygdsutveckling
och ökad livskvalitet – för alla
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