Organisationer, foreningar,
foretag och myndigheter
kan soka stod for lokalt ledd
utveckling i Leader Vastra
Smaland.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om
förutsättningarna för att starta ett
projekt inom Leader? Vill du bli
medlem I föreningen? Har du frågor
om Leader? Kontakta Leader Västra

Ett Leaderprojekt ska bidra till nytänkande

Smålands utvecklingskansli.

utifrån de lokal förutsättningarna i vårt

Mer information finns på

Leaderområde.

www.leadervastrasmaland.se

Projektstöden ska gå till insatser vars nytta
tillfaller en bredare allmänhet eller skapar
förutsättningar för ex.vis. företagsutveckl-

Sofia Skörde - Verksamhetsledare
Telefon: 0370-33 10 30

ing, boendemiljö, kunskap, service eller en
mera attraktiv landsbygd.
Projektstöd-företagsstöd kan också lämnas
till nytta för enskilt företag eller ett fåtal

sofia@leadervastrasmaland.se

Ulrika Johansson - Administratör

företag som samverkar.

Telefon: 0370-33 10 30

Ett Leaderprojekt ska bidra till att nå målen i

ulrika@leadervastrasmaland.se

den lokala utvecklingsstrategin och målen i
de aktuella EU-programmen.

Har du en ide
som utvecklar
Vastra Smaland?

Insatsomraden


Miljö & Infrastruktur:
Förnybar energi och

Dra nytta av redan genomförda projekt.

energieffektiviseringar, förstudier och

För att sprida projektidéer, inspirera till
nya projekt och underlätta samarbeten
finns en nationell projektdatabas över alla
tidigare genomförda projekt. Du hittar
länken på hemsidan
www.leadervastrasmaland.se under
menyfliken godkända projekt.

information för bredbandsutveckling,
kompetenshöjning, närproducerat &
ekologiskt, miljömål för vatten.



Entreprenörskap:
Nya näringar, utveckling av befintliga
näringar, kompetenshöjning,
arbetsintegrerande företagande.



Delaktighet:
Mötesplatser, utvecklat föreningsliv,
folkhälsa, kulturutbyten, inkludering
och digital delaktighet.



Processen fran ide till
godkant projekt

Kultur:
Stolthet och nyfikenhet, bevara kultur
på nya sätt, tillgänglighet, kulturella och
kreativa näringar.

Börja med att ansöka om stöd i e-tjänst
hos Jordbruksverket eller vänd dig till
Leader-kansliet för att få hjälp med
ansökan. En dialog inleds mellan Leader
Västra Småland och Projektägaren.
LAG prioriterar och bedömer projektet
utifrån vår utvecklingsstrategi och hur väl
det bedöms kunna uppfylla målen.
Jordbruksverket fattar sedan det formella
beslutet.

