Till:
Föreningar i Mellansjölandets område

Enkät
Bakgrund
LEADER Mellansjölandet finansierar utvecklingsprojekt med EU-medel ur Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Området Mellansjölandet består av kommunerna
Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro.
EU-programperioden 2014-2020 har nyligen förlängts två år och kommer alltså att omfatta
åren 2014-2022. Hittills har LEADER Mellansjölandet beviljat 96 utvecklingsprojekt
summerande till ca 20 mkr (se sammanställning längst ned).
Nu påbörjas planering inför kommande EU-programperiod, 2023-2027, och LEADER
Mellansjölandet önskar därför svar på några frågor. Ert svar är viktigt, eftersom det kan
påverka möjligheterna att söka stöd till utvecklingsprojekt i framtiden.

Frågor
A. Om LEADER Mellansjölandet (fråga 1-3)
1) Hur stor kännedom har ni om LEADER?
- Ange en siffra 1-4 (1=ingen alls, 4=mycket god):

2) Har ni själva drivit LEADER-projekt eller samverkat med LEADER-projekt?
- Svara JA eller NEJ:

3) Har ni några speciella synpunkter och önskemål till LEADER Mellansjölandet inför nästa
programperiod?
- Skriv svar:

B. Deltagande i bygdens utveckling (Fråga 4-5)
4) Skulle ni kunna delta i bygdens utvecklingsarbete i framtiden? I så fall, hur?
- Skriv svar:

5) Hur viktiga är olika insatser för att utveckla er bygd?
- Ange betydelsen av varje mål med en siffra 1-4 (1=ingen betydelse, 4=hög betydelse)
a) Näringslivsutveckling och sysselsättning (t ex tillväxt i företagen,
försörjningsmöjligheter, kompetensutveckling):
b) Infrastruktur i vid mening (t ex fysisk infrastruktur, offentlig och kommersiell service):
c) Bygdeutveckling (t ex stärkt föreningsliv, bygdeaktiviteter, aktiviteter för unga,
boendemiljö, natur och kultur):
d) Miljö och klimat (t ex hållbarhet, energiomställning, klimattålighet, minskade utsläpp)
e) Inkludering och arbetsmarknad (t ex motverka segregation, arbetslöshet, utanförskap)
Kommentar och andra önskemål:

C. Möjligheter och hot när det gäller bygdens utveckling (Fråga 6-7)
6) Vilka är de största möjligheterna för att utveckla er bygd?
- Skriv svar:

7) Vilka eventuella hinder mot bygdens utveckling kan ni se?
- Skriv svar:

D. Föreningens kontaktuppgifter
Förening:
Kontaktperson:
Epost och telefon:

Tack för ert svar!

Beviljade utvecklingsprojekt i Mellansjölandet 2014 - 2020
Projektinriktning

Näringslivsutveckling, besöksnäring
Infrastruktur i vid mening
Bygdeutveckling
Främja och bevara kultur och historia
Energi, klimat, klimattålighet
Inkludering, arbetsmarknad

Antal större projekt

6
3
8
6
2
9

Antal mindre projekt

12
7
23
12
1
7

Notera att många projekt arbetar med flera av dessa inriktningar, men i tabellen räknas bara varje projekts
huvudinriktning.

