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Termlista
2014-06-27

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader
I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader vid
kommunicering på svenska.
Term
Leader

Term eller uttryck
som ska användas
Leader

Lokalt ledd utveckling

Lokalt ledd utveckling
(lokalt med litet l)

CLLD, Community-Led Local
Development

Lokalt ledd utveckling

LLU, Lokalt ledd utveckling

leadermetoden

Lokalt ledd utveckling
(förkortning använder
vi inte)
leadermetoden

leadergrupper

leadergrupper

LAG

LAG

leaderkontor

leaderkontor

leaderområden

leaderområden

lokala utvecklingsområden

leaderområden

Förklaring
Används för att förtydliga att det är
metoden som avses. i
EU:s term för lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden i nya
gemensamma förordningen.
Vi använder inte förkortningar som
CLLD eller engelska begreppet
Community-Led Local Development
när vi skriver på svenska
Se förklaring till lokalt ledd
utveckling
Den specifika metod för lokal
utveckling som EU arbetat fram
sedan 90-talet.
Leadergrupper kan användas om
det är det bredare partnerskapet i
varje område som avses.
LAG – styrelsen eller det formella
organet i varje leaderområde.
Det lokala leaderkontor som finns i
varje område och dit sökande
vänder sig med sina idéer. Fungerar
som ett lokalt utvecklingskontor.
De geografiska områden som
jobbar med lokalt ledd utveckling.
Inom ett lokalt utvecklingsområde
kan man jobba med flera fonder.
Termen lokala utvecklingsområden
var ett förslag på alternativ till
leaderområden, men blandas ihop
med andra typer av lokala
utvecklingsområden
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leaderansvariga

leaderansvariga

leaderstöd
LAG, LAG-grupp

Projektstöd inom
Leader
LAG

FLAG

LAG

FOG

LAG
Läs mer under LAG.

Landsbygdsutveckling inom
leaderområdena
(flerfondsondsområden)

Lokal utveckling

De ansvariga för Leader i varje
område eller på någon myndighet
till exempel
Stöd som man kan söka för lokala
utvecklingsprojekt.
Varje lokalt utvecklingsområde ska
ha ett LAG; Local Action Group).
LAG tar bland annat fram den
lokala utvecklingsstrategin för sitt
område och beslutar om vilka
projekt som bäst bidrar till målen i
strategin. Gruppen ska bestå av
representanter från den privata,
offentliga och ideella sektorn.
Motsvarigheten till LAG på
fiskeområdet. Termen används
inom vissa EU-länder. . I Sverige
säger vi LAG, för alla
leaderområden, både
flerfondsområden och för
eventuella rena fiskeområden.
Termen FOG (engelska FLAG) ska
inte längre användas. Den
användes tidigare för de grupper
som jobbade med projekt som fick
pengar från fiskerifonden.
Fiskefonden kommer i vissa fall att
ingå i flerfondsområden och i vissa
fall vara rena fiskeområden, vilket
gör att vi behöver ha en enhetlig
benämning för alla områden.
Vi använder lokal utveckling
eftersom det även handlar om
tätorter och fiskerelaterad
utveckling.
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Hur hänger begreppen ihop?





Vad arbetar vi för? Lokalt ledd utveckling eller lokal utveckling (vi kan inte säga
landsbygdsutveckling eftersom flerfondslösningen även innebär stadsutveckling bland
annat genom havs- och fiskeriprogrammet)
Hur arbetar vi? Genom leadermetoden
Vem arbetar? LAG

Hur använder vi begreppen?
När vi beskriver vad vi gör


Vi jobbar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?
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