
Liane Persson
Verksamhetsledare
Leader Kustbygd Halland
Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader?



EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013

Tre insatsområden
Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket –
axel 1
Förbättra miljön och landskapet – axel 2
Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden –
axel 3

Leader = Axel 4 
Leader är ett redskap för att uppnå målen, 
gränsöverskridande projekt.

Leadermedel fördelning axel 1-10 %, 2-25 %, 3-65 %



Liasons Entre Actions de Development de EconomicLiasons Entre Actions de Development de Economic
”Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”

Leader är en metod för invånare och företag på landsbygden att arbeta 

med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn

Målet är att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling
av landsbygden.

Leader har funnits sedan 1994 i Sverige

Vad är Leader?



Leadermetoden – vad är det unika med Leader ?

Underifrånperspektiv
Trepartnerskap
Innovation / Nytänkande
Överförbarhet – Europeiska dimensionen
Flytta besluten närmare – LAG
Ny Lokal funktionell region
Nätverksammarbete
Finansiering- växla upp ideellt arbete mot faktiska pengar



Finansiering

• Medfinansiering offentliga medel:
40 % EU
30 % Statliga medel
30 % Lokal/ regional medfinansiering    (kommunerna)

• Storleken på den privata medfinansieringen bestäms   
av LAG-gruppen

Total budget 2007-2013
ca 55 milj. Leader Landsbygd Halland
ca 40 milj. Leader Kustbygd Halland 

riktlinje 30 % i varje projekt
=ideella insatser eller kontanta medel

43 % av total budget



2 stycken 
Leaderområde 

i Halland
Leader Landsbygd Halland

Leader Kustbygd Halland

Kustbygd  /  Landsbygd



Valt tema: Utvecklingsplan
• Leader Landsbygd
• Livskraftigt företagande
• och attraktiva Boendemiljöer

• Leader Kustbygd
• Livskraftigt företagande på

landsbygden
Mål:
60 nya företag
600 nya arbetstillfällen
200 bevarade arbetstillfällen
1200 deltagare i projekt

Mål: 
40 nya företag
400 nya arbetstillfällen
800 deltagare i projekt

Finns beskrivet i 
Utvecklingsplanen för 
respektive Leaderområde



3 Huvudinriktning inom Leader
Livskraftigt företagande och attraktiva boendemiljöer

Turism & Upplevelser Råvaruproduktion & Förädling  Boendebaserat 
småföretagande

Hållbarhet / Jämställdhet / Integration / Ungdomar

Utveckla landsbygdsföretag med kunskap

Höja halländska råvaror 

i värdekedjan
Tematisk och geografisk 
destinationsutveckling

Öka köpkraften och 
företagandet

Marknadsföring av Leader-
områdets attraktivitet

Finns beskrivet i Utvecklingsplanen för respektive Leaderområde



Hållbarhet / Jämställdhet / Integration / Ungdomar

Utveckla landsbygdsföretag med kunskap

Öka köpkraften och 
företagandet

Marknadsföring av Leader-
områdets attraktivitet

Finns beskrivet i Utvecklingsplanen för respektive Leaderområde

Boendebaserat 

småföretagande

•Attrahera inflyttare -> ökad köpkraft

•Okonventionella och gränsöverskridande lösningar som 
underlättar boendet på landsbygden. Samverkanslösningar

•Skapa möjlighet för utveckling av nya och gamla företag

•Synliggöra varför området är unikt – Destinationsdesigt av byar

•Samla varor och tjänster I gemensam paketering

•Göra det attraktiva tillgänligt

•Utbildningar, studiebesök - vilka kan bidra till nyföretagande och utveckling av befintligt företagande

•Entreprenörskap, generationsskiftes främjande åtgärder

•Nya hallänningar



Kriterier för urval av projekt

1. Tydligt samband med valt insatsområde i Leaders Utvecklingsplan

2. Underifrånperspektiv

3. Efterfrågeperspektiv, tillfaller nyttan området, många eller bara några få

4. Mål som beskriver sysselsättningseffekter

5. Innovation och nytänkande

6. Samarbete, Nätverksbyggande sektorsövergripande, flerpartnerskap

7. Privat medfinansieringsgrad = ideella insatser eller kontanta medel, minimum 
30 %

• Mångfald (integration)  / jämställdhet / ungdomar
• Ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
• Genomförandekapacitet
• Snedvridning av konkurrens

Finns beskrivet i Utvecklingsplanen för respektive Leaderområde



Resultat från Projekt

Mål:
60 nya företag
600 nya arbetstillfällen
200 bevarade arbetstillfällen
1200 deltagare i projekt

Mål: 
40 nya företag
400 nya arbetstillfällen
800 deltagare i projekt

LANDSBYGD

Budget: 46 106 000 SEK

Prislapp 
786 000 SEK/företag
79 000 SEK/arbetstillfälle
230 000 SEK/bevarat arbetstillfälle
38 000 SEK/deltagare

KUSTBYGD

Budget: 30 895 000 SEK

Prislapp 
772 000 SEK/företag
77 000 SEK/arbetstillfälle
39 000 SEK/deltagare



Eget projekt eller delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

FÖRDELARNA ÄR FLERA:
Förenklad ansökning, kortare 

handläggningstid, utbildning 

FÖRSTUDIE
Har Du/Ni idéer för ett lite större
projekt ?

Genom en förstudie har Du/Ni 
möjlighet att utröna möjligheterna 
grundligare, bedöma projektidéns 
realism, genomförbarhet, efterfrågan
och långsiktiga hållbarhet innan Ni 
startar upp ett fullskaligt projekt.

MÅLET: är att ge Era projektidéer 
möjlighet att utvecklas till långsiktiga
och hållbara projekt

VEM KAN SÖKA:
Föreningar, företag, organisationer, 
Intressenter inom Leader Halland.

BELOPP: 0 - 15.000:-

FÖRETAGSNÄTVERK
Vill Du/Ni samverka med andra företag 
på landsbygden och utveckla Ditt företag
på landet tillsammans ?

Genom företagsnätverk har Du/Ni 
möjlighet att erhålla stöd att finna nya
samarbetspartner och utröna former
och förutsättningar för ett framgångsrikt
samarbete.

MÅLET: är att stödja bildandet av
företagsnätverk eller affärs-
konstellationer som har möjlighet 
att erbjuda tjänster i större skala än 
vad företagen sammantaget kan 
göra var för sig.

VEM KAN SÖKA:
Företag, organisationer eller andra 
aktörer med lokalisering och bas på
landsbygden.

BELOPP: 0 - 15.000:-

FRAMTIDSVERKSTAD
Vill Du/Ni samla bygdens folk och 
förverkliga idéer om utveckling
av Er ort/Ert närområde ?

Genom framtidsverkstad har Ni 
möjlighet att genomföra en inspirations-
kväll/dag och skapa en lokal arena 
för konstruktiv idékläckning.
Skapa ett engagemang kring innovativa 
utvecklingsidéer som finns för just Er
bygd.

MÅLET: är att möjliggöra att idéer 
förverkligas och skapar utvecklings-
processer på landsbygden.

VEM KAN SÖKA:
Föreningar, företag, organisationer 
eller andra intressegrupper inom 
Leaderområdet.

BELOPP: 0 - 15.000:-



Företagsstöd eller Leader projektstöd
Utvecklingsinsatsen är 
tillnytta främst för Dig själv 
och den ordinarie 
verksamheten du tänker 
driva framöver.

Sök företagsstöd

Utvecklingsinsatsen är till nytta för flera 
personer, företag eller organisationer.

Ett projektet är väl avgränsat i tid och 
arbetsinsats och bedrivs utanför 
ordinarie verksamhet.

Sök projektstöd inom Leader



Ansökan om projektstöd inom Leader
o En projektidé utvecklas

o Ansökan om projektstöd inom  Leader

o LAG bedömer projektet, beslutar om stöd

o LST kontrollerar att beslutet överens-

stämmer med regler, fattar myndighetsbeslut.

o Beslut skickas till stödmottagaren o LAG

o LEADERS UPPSTARTSUTBILDNING

o Projektet genomförs

o Utbetalning av stöd, rekvisitionshantering

o Ev. kontroll av SJV



Är det krångligt att driva ett Leaderprojekt ?
LEADERS UPPSTARTSUTBILDNING FÖR PROJEKT

1. Vårt Leaderprojekt
Ansökan
Projektplan inkl. bilagor
LAG beslut
Beslutad budget

2. Informationsplikt, fotografera ”hela projektet2
3. Skyltning av projekt
4. Omprövning av beslut
5. Blankett – Projektdagbok
6. Blankett – Ansökan om förskott
7. Blankett – Ansökan utbetalning
8. Projektets ekonomiredovisning
9. Sanktioner
10. Projektets slutrapportering
11. Projekt LATHUND
12. Kontaktuppgifteruppgifter Leader / Länsstyrelsen

1) Dokumentera vad som 
görs och resultatet

2) Redovsning och 

ekonomi



Du behöver en projektplan

Projektnamn
Projektidé
Erfarenhet från tidigare projekt
Vilka skall genomföra projektet
Syfte och målgrupp
Geografiskt verksamhetsområde
Projektets mål
Genomförande och tidsplan
Plan för att sprida resultatet
Övergång till ordinarie verksamhet
Kostnadsbudget (löner, investeringar, övriga och indirekta kostnader)
Finansieringsplan

Finns beskrivet i Anvisningar för ansökan, SJV:s hemsida

TIPS ! 

Innan Ni skickar in Ansökan, 

Projektplan – kontrollera denna 

mot Anvisning igen



Kostnader som jag INTE kan söka 
medel för

Insatser som faller under kommunens, statens eller landstingets 
ansvar
Ersättningsinvesteringar
Investeringar får inte gå i privat ägo inom 5 år
Begagnad utrustning
Gåvor
Leasingkostnader, restvärde, villkor efter projekttiden
Räntekostnader
Kostnad för markinköp, byggnadsinköp, renoveringskostnader 
för bostäder
Det är förbjudet att få fler EU-stöd för samma kostnad !

Finns beskrivet i Anvisningar för ansökan, SJV:s hemsida



Leader Halland

Liane Persson
Verksamhetsledare 0345-18289

Angelica Johansson
Administratör 0345-18272

Adress:
Fabriksgatan 1
314 80  Hyltebruk

Öppettider:

Må-to 8-15

leaderhalland@hylte.se

www.leaderhalland.se


