
Om vår utvecklingsstrategi 2023-2027

Kan vi
stötta
din idé?



Vi brinner för landsbygdsutveckling
I Sverige finns det 40 olika Leader-
områden. Leader Linné Småland är
ett av dem. Vårt uppdrag: Att
utveckla landsbygden. En viktig del i
det arbetet är våra projektstöd.
Lokala organsationer och företag kan
söka pengar av oss för att förverkliga
projektidéer på landsbygden. 
      Under perioden 2023-2027 har vi
drygt 46 miljoner kronor att röra oss
med. Det innebär många nya
spännande projekt att se fram emot!
Pengarna kommer från EU, staten
och de kommuner som ingår i vårt
Leaderområde. Vi drivs som en ideell
förening med en styrelse (LAG) som

fattar beslut om vilka projekt som
ska få stöd. I styrelsen sitter det
representanter från kommunerna,
näringslivet och föreningslivet från
alla våra sju kommuner.
      Projekten som får stöd från oss
bidrar till de mål som vi har satt upp
för vårt område. Målen har vi arbetat
fram i vår lokala utvecklingsstrategi.
Det här är en kortversion av strategin,
där du kan läsa om våra olika mål
och projektstöd.
       Du som har en projektidé som du
tycker passar in är välkommen att
söka stöd från oss!

Vi gör det tillsammans – 
utvecklar vår bygd med 

nytänkande, lust och stolthet



Men innan du läser vidare behöver du
veta mer om Leadermetoden. Det är
en metod för landsbygdsutveckling
som används i hela EU och som går
ut på att den lokala utvecklingen ska
ledas lokalt. Vi brukar ofta tala om ett
underifrånperspektiv. Det innebär helt
enkelt att projektidén ska komma
från, eller vara väl förankrad hos, dem
som bor i det område som berörs av
projektet. Vi tror alltså att du som
lever i vårt område har bäst koll på
vad just din bygd behöver för att
utvecklas. 
      Men det finns fler principer i
Leadermetoden som är viktiga att  

Om Leadermetoden
undera kring för att öka chansen att
få stöd från oss. Leadermetoden
pekar även på fördelar med
samarbeten. Vi ser gärna samarbeten
mellan det ideella, privata och
offentliga. Eller varför inte med andra
länder inom EU?
      Ett Leaderprojekt bör dessutom
vara innovativt och nytänkande för
platsen. Vad som är nytänkande för
en plats beror förstås på de lokala
förutsättningarna som finns idag. 
      Långsiktighet är en annan viktig
del. Vi vill att projekten som får stöd
från oss ska leva vidare och ge
effekter även efter projektets slut.

Underifrånperspektiv Långsiktighet

 
Lokal förankring

InnovationSamarbete



Vi arbetar för att vårt område ska bli
ännu mer attraktivt. Det ska vara
möjligt för människor att bo kvar på
landsbygden, och även att kunna
lämna staden för ett liv här med mer
tid för sig själva, familjen, och egna
intressen. För att det ska bli möjligt
har vi tagit fram en strategi, med mål
för vårt område.
    Här vill vi att det ska finnas
mötesplatser och aktiviteter året om,
där olika människor kan mötas. Vi
behöver också ha tillgång till god
service på nära håll – och för det
krävs nya idéer och lösningar.

Vår strategi 2023-2027
Entreprenörsandan som finns här ska
leda till nya varor, tjänster och
arbetssätt under de kommande åren.
       Det är också viktigt för oss att vi
tar till vara på de naturvärden som
finns i vårt område. Naturen kan bli
tillgänglig för fler, och samtidigt
hanteras på ett hållbart sätt.
        Under perioden 2023-2027 har vi
fem olika projektstöd som går att
söka. Det är projektstöd som arbetar
mot våra mål, men som angriper dem
på olika sätt. För dig som sökande är
det viktigt att din idé passar in i något
av våra målområden.

Människor känner vi-känsla och engagemang genom insatser året runt

God service på nära håll

Blomstrande företag och entreprenörsanda

Tillgänglig natur och hållbara livsmiljöer

Våra målområden:

1.
2.
3.
4.



Vi vill se olika mötesplatser och
aktiviteter som skapar trivsel och
trygghet i våra bygder. Det kan leda
till ett ökat intresse för nya grupper
att flytta från stad till landsbygd.
Tillgång till mötesplatser och
aktiviteter är viktigt hela året, och vi
tror att nya initiativ kan fylla luckor så
att det finns ett utbud i våra bygder
under årets alla månader.
     Vi vill se sociala mötesplatser
som förenar människor som annars
inte möts. Du som vill bedriva
idrottsverksamhet, anordna fritids-
aktiviteter för barn och unga, främja
hälsa, stärka kultur, genomföra
integrationsprojekt eller kanske
anordna evenemang och årliga
festivaler kan söka projektstödet
     

Människor känner vi-
känsla och engagemang
genom insatser året runt1.

"Nya mötesplatser och aktiviteter".
En annan del i att skapa engagemang
och gemenskap kan vara utbildnings-
aktiviteter av olika slag, genom
stödet "Lärande och kompetens-
utveckling".
 Det finns också ett särskilt
projektstöd för dig som vill skapa
gemenskap och engagemang i din
bygd genom nya samarbeten och
lösningar som inte finns på platsen
sedan tidigare. Samarbetet ska göra
att ni når längre i arbetet med att
skapa "vi-känsla". Det projektstödet
heter "Strategiska samarbeten och
nya lösningar".
    För att få stöd ska din projektidé
leda till attraktiva lösningar som är
nya i din bygd, och som lever kvar
och gör skillnad efter projektets slut. 

Du kan söka följande projektstöd :

Lärande och kompetensutveckling

Nya mötesplatser och aktiviteter

Strategiska samarbeten
och nya lösningar



Blomstrande företag
och entreprenörsanda2.

Du kan söka följande projektstöd :

Lärande och kompetensutveckling

Utveckling av varor, tjänster
och arbetssätt

Strategiska samarbeten
och nya lösningar

I vårt område finns det en tydlig
entreprenörsanda, och vi ser ännu
mer utvecklingspotential. Vi vill
stötta projekt som bidrar till nya
innovativa varor, tjänster och
arbetsmetoder. Tanken är att det i
förlängningen kan leda till nya
arbetstillfällen. 
   Du som vill producera varor och
tjänster på nya sätt, förädla
processer, spetsa erbjudanden och
på andra sätt jobba smartare än
tidigare kan söka projektstödet
"Utveckling av varor, tjänster och
arbetssätt".
    Vi vill också se en ökad kompetens
i organisationer eller hos enskilda
personer. Det gäller både företag och  

föreningar. Det kan här handla om att
till exempel anordna utbildningar,
göra studiebesök, diplomeringar, ta
fram en ny plan/policy eller
implementera ett digitalt system.
Därför har vi tagit fram projektstödet
"Lärande och kompetensutveckling",
där då kan söka stöd till den typen av
insatser.
     Du som är intresserad av att
utforska nya samarbeten inom
entreprenörskap, och som kan
komma längre tillsammans än vad ni
hade gjort själva, kan söka stödet
"Strategiska samarbeten med nya
lösningar". Din projektidé ska leda till
nya långsiktiga lösningar, som inte
finns sedan tidigare i er bygd.



3.
Naturen är en viktig resurs i vårt
område, som bidrar till vårt områdes
attraktivitet och för med sig goda
hälsoeffekter.  Vi vill att naturen ska
användas hållbart – inte skadas eller
utnyttjas. Därför vill vi se projektidéer
med tydligt klimatfokus, som handlar
om att ställa om samhället. Det kan
vara att resurseffektivisera (till
exempel energi eller vatten), eller på
andra sätt reducera negativ
miljöpåverkan.
     Genom vårt projektstöd "Attraktiva
miljöer som ger bättre hälsa och
välbefinnande" kan du söka stöd för
att främja rekreation, eller för hälso-
främjande insatser. Det kan också
vara projekt som skapar nya
besöksmål för en bredare målgrupp
eller tillgängliggör naturen (skogar,
sjöar, öppna landskap).
      Vi ser också en potential i att

Tillgänglig natur och
hållbara livsmiljöer

Du kan söka följande projektstöd :

Lärande och kompetensutveckling

förädla produkter och tjänster. Därför
går det också att söka stöd för
"Utveckling av varor, tjänster och
arbetssätt".
   Det går även att söka stöd för
kompetensutveckling inom området
tillgänglig natur och hållbara
livsmiljöer. Projektstödet "Lärande
och kompetensutveckling" går att
söka för att till exempel anordna
utbildningar, göra studiebesök, bli
diplomerade, ta fram en ny plan eller
policy.
    Det går också att söka stödet
"Strategiska samarbeten med nya
lösningar" för att tillsammans med
andra hitta nya, attraktiva och
hållbara lösningar som handlar om
att tillgängliggöra naturen på ett
hållbart sätt.

Utveckling av varor, tjänster
och arbetssätt

Strategiska samarbeten
och nya lösningar

Attraktiva miljöer som ger bättre 
hälsa och välbefinnande



God service 
på nära håll4.

Du kan söka följande projektstöd :

Lärande och kompetensutveckling

Utveckling av varor, tjänster
och arbetssätt

Strategiska samarbeten
och nya lösningar

För att kunna bo och leva på
landsbygden krävs skola för barnen,
tillgänglig omsorg, närhet till
livsmedelsaffär och fungerande
kommunikationer. När det inte finns,
eller inte räcker till, behövs nya
lösningar. Den typen av bygde-
utveckling vi vara med och stötta. Vi
vill se såväl förstudier som initiativ
med syfte att utveckla våra lands-
bygders serviceutbud.
      Det går att söka projektstödet
"Utveckling av varor, tjänster och
arbetssätt" för projektidéer som
bidrar till nya innovativa service-
lösningar för just din bygd. Det går
också att söka stöd för "Lärande och
kompetensutveckling". Det kan till
exempel vara studiebesök för att lära

sig från andra, eller att implementera
ett digitalt system av något slag. Det
kan också vara att utbilda bygdens
invånare, till exempel i att använda ny
teknik.
  Vi vill uppmuntra att tillsammans
med andra lokala aktörer arbeta fram
nya, innovativa lösningar för just er
bygd. Tillsammans kan ni hitta sätt
att skapa god service. Projektstödet
"Strategiska samarbeten och nya
lösningar" kan ge er möjligheten att
med gemensam kraft få till bygde-
utveckling som lever vidare och gör
skillnad för bygdens service – även
på lång sikt.



Och nu då?
Jo, nu spånar du vidare! Har du några

frågor, eller rent av en idé som passar in i
något av våra målområden? Tveka inte att

ta kontakt med oss på kontoret.

Du hittar mer information och
kontaktuppgifter på www.leaderlinne.se


