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Frågor om näringslivsutvecklingsprojekt inom Leader i nästa
programperiod
LEADER Mellansjölandet arbetar nu med att ta fram handlingar inför programperioden 20232027. I samband med det vill vi ställa några frågor rörande framtida
näringslivsutvecklingsprojekt inom Leader.
Beskrivning av de insatser som kan få stöd inom LEADER Mellansjölandet åren 2014-2022:
Insatsområde 1. Företagande och entreprenörskap
Inom Landsbygdsfonden möjliggör insatsområdet projekt där olika aktörer och företagare samverkar för att
skapa sysselsättning i bygden dels genom att främja utveckling av befintliga företag, dels genom tillkomst av nya
företag och nya produkter/tjänster. Det handlar om att finna möjligheten att med breda nätverk och finna lokala
synergieffekter för att företagen skall bli starkare och mer konkurrenskraftiga. Att finna nya lösningar för
företagsfinansiering är viktigt, då ordinarie kapitalmarknad ofta inte finns närvarande för småskaligt företagande
på landsbygden. Likaså behövs nya idéer för företagens sätt att organisera sig internt och externt.
Tillvaratagandet av den ökande turismen ingår i detta insatsområde. Inom Regionalfonden kan både projektstöd i
enlighet med LEADER-metoden samt projektstöd till företag ges. Dessutom kan projektstöd riktade direkt till
minst två företag som samverkar ges. Projekt som drivs i tätort eller syftar till att stärka kopplingen mellan stad
och land, samt projektstöden till företag kommer att höra till Regionalfonden, övriga till Landsbygdsfonden.
Insatsområde 2. Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service,
bredband)
Lokal service, transport- och kommunikationsmöjligheter är nödvändiga förutsättningar för att kunna bo och
verka i en bygd. Insatsområdet handlar dels om att bromsa pågående försämringar i lokal service och även att
åstadkomma förbättringar där det är möjligt. Så kallade lokala servicepunkter, som kan se olika ut, är
eftersträvansvärda, liksom fungerande kollektivtrafik. Förstudier och lokala mobiliseringsinsatser, men inte
investeringar, för att få tillstånd fibernät på landsbygden ligger inom insatsområdet, vilket hör till
Landsbygdsfonden.

I kommande programperiod kommer vi inte att ha stöd via EU:s Regionalfond. Därav
strykningen ovan. Notera att Leader inte får ge företagsstöd och inte får ge stöd till sådant
som är annan aktörs ordinarie verksamhet.

Vi önskar svar på följande frågor:
1. Anser ni att de insatser enligt ovan, som kan få stöd under 2014-2022, även ska kunna få stöd
under programperioden 2023-2027? Om inte, vad bör tas bort?

2. Finns det andra insatser som också borde kunna få stöd inom LEADER Mellansjölandet?
3. Övriga synpunkter på LEADER Mellansjölandet?

Det går bra att svara på vilket sätt som helst, men bäst är att skriva svaren i ett mail till
info@mellansjolandet.se.

LEADER Mellansjölandet
Jan Holgersson
070-893 16 46

