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Jordbruksverket satsar på Leader
KRAFT TILL LANDSBYGDEN
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 syftar till att främja en ekonomisk,
ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden. Programmet är
anpassat efter de förutsättnigar som finns i landets olika regioner. Insatserna
ska hjälpa till att stärka landsbygdens konkurrenskraft genom att skapa
möjligheter för företagsamma människor som bor och verkar på landsbygden.
Programmet är indelat i tre målområden:
• Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
• Förbättra miljön och landsbygdens markområden
• Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen
av landsbygdsekonomin
Leadermetoden är ett sätt att på lokal nivå arbeta för att uppnå målen.

LEADER – ETT SÄTT ATT PÅVERKA
Leadermetoden är ett sätt att påverka den lokala utvecklingen. Leadermetoden
bygger på att offentlig, privat och ideell sektor samarbetar i ett trepartnerskap.
Partnerskapet bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp ett s.k. LAG (enligt
engelskans Local Action Group), som fattar egna beslut om vilka projekt de
vill stödja. Arbetet ska hela tiden utgå från de lokala förutsättningarna som
är framtagna i den utvecklingsstrategi för det område som LAG verkar i.
Samarbete med andra LAG eller mellan LAG och andra partnerskap både inom
landet och med andra länder uppmuntras då det ger erfarenheter som kan leda
till nya och effektivare metoder.
Företag kan söka stöd genom Leader men då ska stödet syfta till att flera
aktörer får nytta av insatserna. Flera företagare kan t.ex. gå samman och bilda
ett nätverk för att skapa bättre förutsättningar för branschen eller näringen i
området. Vill du som enskild företagare söka stöd för den egna verksamheten
ska du titta på länsstyrelsens möjligheter till företagsstöd.

SÄRSKILT VIKTIGA GRUPPER
I det lokala och regionala arbetet med landsbygdens utvecklingsfrågor finns ett
stort behov av att i högre grad involvera unga människor, personer med utländsk
bakgrund och kvinnor. Att i dessa grupper stimulera företagandet och företagsamheten är därför prioriterat i landsbygdsprogrammet. Ett exempel på hur man
under Leader+ perioden mobiliserade ungas krafter är föreningen U-land (Ung
på landsbygden). Föreningen består av unga människor som vill lyfta fram
landsbygden till något att vara stolt över. U-land skapar roliga och intressanta
mötesplatser för att ta tillvara på ungas förmåga och att motivera unga att göra
sin grej och forma en cool attityd till sig själva, sina drömmar, sina idéer och
möjligheter på landsbygden.
Läs mer om föreningen på (www.u-land.se).

NÄTVERK MED STYRKA
Det svenska nätverket för landsbygdsutveckling startades under våren 2007 och
nätverket har ett 60-tal medlemmar. Nätverket ska arbeta för att landsbygdsprogrammet genomförs på ett bättre och mer effektivt sätt. En viktig del i nätverkets arbete är att skapa mötesplatser där parter på lokal, regional, nationell
och internationell nivå kan utbyta information och erfarenheter. Det innebär att
nätverket också främjar erfarenhetsutbyte mellan olika LAG. Nätverket jobbar
med landsbygdsprogrammets alla delar.

• Större delen av Sveriges landsbygd kommer att bli involverade i LAG.
• Landsbygdsprogrammet omfattar ca 35 miljarder kronor och är delfinansierat av EU:s
landsbygdsfond.
• Leader i landsbygdsprogrammet omfattar totalt 3,2 miljarder kronor, varav 0,8 miljarder
kronor är privat finansiering.
• Leader har använts som metod i Sverige sedan 1996.

Jordbruksverket satsar på Leader
Jordbruksverket ansvarar för hela landsbygdsprogrammet. Inom företags- och
landsbygdsutvecklingsenheten arbetar olika team för att underlätta genomförandet av programmet. Team Landsbygd ansvarar för samordning av utbildnings-, informations- och inspirationsinsatser kring Leader, Team Företagande
ansvarar för företagsfrågor och Team Stödsamordnings syfte är att ge support
vid stödhantering.
Länsstyrelsen blir också en viktig part i arbetet med landsbygdsprogrammet.
Till länsstyrelen skickas ansökningar om att bilda nya LAG från de lokala utvecklingsgrupperna. Detta kan göras t.o.m. den 31 december 2008. Ta kontakt
med länsstyrelen i ditt län för att få mer information om Leaderområden i din
region.
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