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För att ytterligare stärka utvecklingen på landsbygden och för att ännu mera möjliggöra för
det privata näringslivet på landsbygden såsom ensamföretagaren eller det mindre företaget,
som på något sätt vill utveckla sitt redan befintliga landsbygdsföretag, bör det i framtiden
också finnas möjlighet för dem att söka landsbygdsutvecklingsstöd genom Leader.
I nuläget får Leaderkontoren avvisa och hänvisa förfrågningar om stödmöjligheter från
landsbygdens privata sektor till Länsstyrelsens stöd inom Landsbygdsprogrammet istället.
Uppfattningen är att alla dessa utvecklingsprojekt kopplat till redan befintligt företagande av
denna anledning tyvärr inte blir av eller genomförs.
Möjlighet för enskilda företag att söka stöd hos Leader fanns under Leader+. Då ersattes den
kommunala finansieringen exempelvis med regionala medel.
Förslag:
A/ LAG som är uppbyggt kring ett lokalt trepartnerskap skall få mandat att bevilja microstöd
till redan befintliga företag på upp till maximalt 50 000 kr. Motkravet skulle vara att
projektägaren själv motfinansierar projektet med lika mycket i någon form av egen
finansiering, ideell som kontant.
B/ Ett företag i ett samverkansprojekt beviljas 50 000 kr för att genom samverkan samtidigt
utveckla sitt redan befintliga företag utifrån projektets satta mål. Det skulle t. ex. kunna
handla om ett projekt inom besöksnäringen som innehåller gemensam marknadsföring och
gemensamma paketlösningar.
Microstödet skulle därmed komplettera projektstödet genom att den enskilda
företagaren/näringsidkaren ges ytterligare möjlighet inom ramen för Leader.
Motiv till förändring:
Vi anser att LAG med sin lokala förankring, kännedom och kompetens skulle göra en lika bra
bedömning om projektets potential och genomförandekapacitet som vad länsstyrelsen gör
idag.

Vi vill även utreda:
Vi vill även utreda om microstödet till företag genom Leader skall gälla för alla typer av
företag på landsbygden, inom lantbrukssektorn, andra företag eller bara för tjänste- och
serviceföretag. I nuläget fungerar denna stödform i andra länder inom EU. Exempelvis
beslutar och administrerar LAG i Finland denna typ av stöd. I Sverige får inte kommunala
medel idag verka för att snedvrida konkurrensen inom olika sektorer. Vi vill utreda om
nationella medel bör frigöras för LAG som i dessa projekt skulle kunna ersätta den
kommunala lokala finansieringen.
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