Natur- och kulturcheckar
Det finns nu möjlighet att söka stöd till projekt som vill göra insatser för att främja lokala
naturvårdsåtgärder eller bidra till bevarandet av natur- och kulturarv. Det finns totalt
300 000 kr till dessa checkar och du kan maximalt ansöka om 50 000kr till din idé.
Enklare administration och snabba beslutsvägar är signumet för dessa checkar vilket ska
göra det lättare för idébärare att gå från idé till handling.
Det som även skiljer checkarna från vanligt projektstöd är att det genom checkarna är
möjligt att söka en förstudie som helt eller delvis syftar till bevarandet av natur- och/eller
kulturarv.

Naturvårdsåtgärder
Perspektivet ska vara brett med
andemeningen att projektet syftar till att
värna om vår natur, det kan handla om att
skydda de unika biotoper som finns inom
Leader Närhetens geografiska
upptagningsområde.
Natur- och kulturarv
Det kan exempelvis handla om att man vill
restaurera ett kulturhistoriskt objekt eller
bevara ett naturhistoriskt arv. Båda
exempel är som regel relativt kostsamma
insatser och i sådana fall kan en check vara
lämplig för att möjliggöra en förstudie där
man undersöker omfattningen av
restaureringen – kanske genom
konsultation av en expert inom området för
att konkretisera målbilden.

Natur- och kulturmiljö
Detta begrepp kan vara lättare att förhålla sig till då det även inbegriper insatser för att
förstärka landskapets natur- och kulturvärden inom en by eller bygd:

- Utveckla en attraktiv boendemiljö för
boende i bygden
- Främja friluftsliv och rekreation eller ge
bättre förutsättningar för turism och annat
företagande inom bygden
- Återskapande av park- och trädgårdsmiljöer,
murar, gärdsgårdar och andra kulturvärdefulla
miljöer
- Anläggning och restaurering av småbiotoper
och andra värdefulla naturmiljöer

Leadermetoden
Är en arbetsmetod som bygger på
trepartnerskap mellan offentliga aktörer,
representanter för näringsliv och för ideell
sektor. Leadermetoden handlar om att
arbeta med utvecklingsarbetet, som
består av lokal förankring,
underifrånperspektiv, nytänkande,
samverkan och nätverksbyggande. Leader
är en förkortning av ett franskt uttryck,
som betyder ”länkarna mellan åtgärder
som syftar till att utveckla landsbygdens
ekonomi”.
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Processen i korta drag
Om du är osäker på om din idé passar in hos
oss är du varmt välkommen att maila en kort
sammanfattning av vad du vill göra så guidas
du vidare. Om vi ser att din idé
överensstämmer med Leader Närhetens
utvecklingsstrategi ber vi dig att skicka in en
ansökan som är väldigt enkel i sitt upplägg.
När ansökan är komplett ska projektet
föredras inför LAG (Local Action Group) där
det även genomgår en poängbedömning, det
är nu ett beslut fattas huruvida projektet
godkänns eller inte. Vid ett positivt besked är
det dags att dra igång! I samband med detta
kommer projektägaren att utbildas för att
under genomförandets gång vara rustad för
de detaljer som är nödvändiga att ha koll på
för att lyckas med den redovisning som ska
göras gentemot Leader Närheten. Hur ska
underlagen (fakturor, betalningsbevis, ideell
tid) se ut och vara ordnade för att
utbetalningen ska kunna ske.

”Leader Närheten har pengar till att pröva goda idéer. Lokala krafter kan,
genom arbeta tillsammans, få stöd från Leader Närheten. Det bidrar till
landsbygdsutveckling!”
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