Regionindelning LLU
• Regionala träffar
– Leader
– Länsstyrelsens partnerskap
– Strukturfondpartnerskap

• En leaderrepresentant från varje
region ingår i Samordningsgruppen
för lokalt ledd utveckling.

Nationell leaderträff i Varberg 2016
74 enkätsvar
1 Hur är din helhetsbedömning av årets leaderträff?

Motsvarade mina förväntningar

57

Sämre än mina förväntningar

8

Överträffade mina förväntningar

8

Inget svar

1

77%

2 Träffen var värd den tid och de pengar som
jag la på att delta.

Instämmer

67

Instämmer inte

6

Inget svar

1

90%

Nationell leaderträff i Varberg 2016
3 Hur mycket bidrog träffen till att öka dina
kunskaper och förmåga att arbeta med
utveckling av lands- och kustbygder?
Väldigt lite
Lite
Mycket
Väldigt mycket
Inget svar

3
25
42
1
3

4 Bidrog träffen till nya eller fördjupade
kontakter som du har nytta av för ditt fortsatta
arbete?
38%
58%

Ja

66

Nej

7

Inget svar

1

89%

Nationell leaderträff 2017
• Våren 2017
• Intresseförfrågan på väg ut
till alla leaderområden.
• Viktig mötesplats för
erfarenhetsutbyte och
lärande.

Europeisk leaderträff i Båstad 7-8 dec
• Sverige är värdland för den CLLD-konferens som DG Agri
arrangerar. En i en serie av CLLD-konferenser som de fyra
involverade generaldirektorat arrangerar.
• Handlar om att uppnå resultat med leadermetoden - vitalisera
och lyfta upp leadermetoden igen.
• Ca 50 leaderområden från hela Europa, ca 50 representatnter
från de nationella nätverken och 50 representanter från
förvaltningsmyndigheterna

Nationell nätverksträff den 8 feb
• En nationell träff förlagd till de regioner som vill delta.
– Större uppslutning genom att möjliggöra för fler regionala och lokala
aktörer att delta.
– Kombinerar teknik genom att dels ha en öppen diskussionssida före
och efter eventet, och synkront genom video och sms.
– Programmet kommer att inkludera deltagande av landsbygdspolitiska
kommitténs ordförande Johan Persson, statssekreterare Elisabeth
Backteman samt personer från den grupp inom SLU som arbetat med
visioner om framtidens lantbruk (Future Agriculture).

