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Har du en idé som kan utveckla
området där du bor och verkar?
Då kan du söka stöd för att förverkliga
den genom LEADER Längs Göta älv

Ale • Lilla Edet • Trollhättan • Vänersborg • Norra Hisingen • Angered • Östra Göteborg

» Land och stad i balans genom kreativa nav – för en
inkluderande, medskapande och hållbar utveckling«

Stöd för lokal utveckling
LEADER är en metod för att utveckla ett område
utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både
på landsbygden och i staden. I varje område tar
privat, ideell och offentlig sektor gemensamt
fram en lokal utvecklingsstrategi där insat
ser prioriteras för programperioden. Leadermetoden bygger alltså på samarbete mellan
olika sektorer och aktörer i ett område utifrån

lokala initiativ och förutsättningar. Metoden
innebär att det är du som bor och verkar i om
rådet som driver och påverkar utvecklingen.
LEADER är en viktig del inom Europa 2020,
som är EU:s 10-årsstrategi för tillväxt och jobb,
genom det mervärde som följer av nytänkande,
lokal förankring, inflytande och samarbete.

Samarbete mellan fyra fonder
Sverige är ett av flera länder inom EU som in
volverar alla fyra europeiska struktur- och in
vesteringsfonderna i arbetet med lokalt ledd
utveckling. De fyra fonderna är jordbruksfonden
för landsbygdens utveckling, havs- och fiskeri
fonden, socialfonden och regionala utvecklings
fonden. Jordbruksverket är förvaltningsmyndig
het för alla fonderna inom lokalt ledd utveckling.
Med fyra fonder kan det handla om att inom till
exempelvis energiomställning kunna arbeta med
både näringslivsutveckling, innovationer, kom
petensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt, lant
bruks- och fiskefrågor. Det kan också handla om
att arbeta med utbyten mellan stad och land.

LEADER Längs Göta älv har valt
att arbeta med tre av fonderna
i sitt område:
• Jordbruksfonden
• Socialfonden
• Regionala utvecklingsfonden
LEADER Längs Göta älv
Området omfattar kommunerna Ale, Lilla Edet
och delar av kommunerna Trollhättan och
Vänersborg, där stadskärnorna är exklude
rade, samt tre stadsdelar i Göteborgs Stad –
Norra Hisingen, Angered och Östra Göteborg.
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Insatsområden och delmål
1 Besöksnäring

Från idé till projekt
För att få stöd från LEADER Läng Göta älv måste projektidén passa in i den utvecklingsstrategi som är
godkänd för området och bidra till att uppfylla något av de fyra övergripande målen:
• Ett område som syns och engagerar
• Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
• Hållbar produktion och/eller konsumtion
• Minskad segregation och utanförskap inom och mellan stad och landsbygd
Projektarbetet måste också ta hänsyn till de två horisontella målen:
• Jämställdhet och icke-diskriminering
• Hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt
Strategins övergripande mål bryts ner i följande fyra insatsområden som projekten sorteras inom:
Insatsområde 1. Besöksnäring
Insatsområde 2. Attraktiva boende- och livsmiljöer
Insatsområde 3. Kreativitet och entreprenörskap
Insatsområde 4. Ett minskat utanförskap och minskad segregation
I varje insatsområde finns olika ”delmål” som är kopplade till de faktiska mål som strategin syftar till att
uppfylla. Exempelvis hur många arbetstillfällen eller utvecklingsnav som projekten förväntas skapa –
något som kommer att följas upp och utvärderas efter projektperioden. Läs mer om övergripande mål,
insatsområden och delmål i vår utvecklingsstrategi på www.langsgotaalv.se
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• Utveckla nya och befintliga nav.
• Bidra till nya besöksprodukter; aktiviteter, sevärdheter, evenemang och boende.
• Förbättra värdskapet (mottagning, service, prissättning, mm).
• Utveckla nya och befintliga företag inom besöksnäringen.
• Bidra till ökad tillgänglighet i form av information, helpdeskar, besökscentra mm.
• Bidra till kompetensutveckling för att få fler i arbete.
• Stärka länkar mellan stad och landsbygd.

2 Attraktiva boende- och livsmiljöer
• Bidra till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället.
• Öka erfarenhetsutbytet genom att skapa nya gränsöverskridande mötesplatser mellan
områdets aktörer och invånare.
• Bidra till lösningar på gemensamma lokala angelägenheter (ex. energieffektivisering,
service, tillgång till bredband, transporter).
• Bidra till evenemang för områdets aktörer och invånare.
• Bidra till skapande av attraktiva boende- och livsmiljöer.
• Bidra till insatser som prövar metoder för överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
• Stärka länkar mellan stad och landsbygd.
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3 Kreativitet och entreprenörskap
• Skapa nya utvecklingsnav.
• Skapa nya samarbeten.
• Skapa nya företag.
• Stötta företag och/eller personer med kompetensutvecklingsinsatser.
• Bidra till nya lösningar inom ekologiskt hållbar produktion och konsumtion.
• Bidra till insatser som prövar metoder för överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
• Öka erfarenhetsutbytet genom att skapa nya mötesplatser mellan områdets aktörer och
invånare.
• Stärka länkar mellan stad och landsbygd.

4 Ett minskat utanförskap och minskad segregation
• Testa innovativa arbetsmodeller som syftar till att minska utanförskap.
• Skapa nya former av samverkan.
• Bidra till kompetensutveckling hos individer och lokala företag.
• Skapa nya former av samverkan.
• Skapa nya nav.
• Bidra till kompetensutveckling hos individer och lokala företag för att öka möjligheten
till anställning.
• Bidra till insatser som prövar metoder för överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
• Stärka länkar mellan stad och landsbygd.
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Vem kan söka
projektstöd?

Hur ansöker man
om projektstöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndig
heter kan söka stöd för att driva projekt som
främjar utvecklingen i leaderområdet. Privatper
soner kan inte söka stöd.

Ansökan görs via Jordbruksverkets e-ansökan
med e-legitimation. Kontakta leaderkontoret i
samband med ansökan.

”Smått och gott” om Leader
LEADER är en metod för att utveckla lands
bygden. Den har använts inom EU sedan
1991, i Sverige sedan 1996 och är nu en del
av Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020.
Ordet LEADER är en fransk förkortning som
betyder ”Samverkande åtgärder för att stärka
landsbygdens ekonomi”. LEADER-metoden ska

skapa hållbar lokal utveckling och framtidstro
genom dialog och samarbete mellan förening
ar, näringsliv och kommuner. I Sverige finns det
48 Leaderområden. Varje område har tagit fram
en lokal utvecklingsstrategi och valt en styrelse,
så kallad LAG (Local Action Group) som leder
arbetet med att uppfylla strategin.
7

GRAFISK FORM: OUTWORKS

Läs mer
LEADER Längs Göta älv
www.langsgotaalv.se
www.jordbruksverket.se - se under rubriken ”Landsbygdsutveckling”
Landsbygdsfonden, Regional- och Socialfonden eller LEADER-metoden

Kontakt
Verksamhetsledare:
Thomas Sundsmyr
tfn: 0303-330 935
mobil: 0704-320 935
e-post: thomas.sundsmyr@ale.se

Projektkoordinator:
Annika Leander
tfn: 0303-330 942
mobil: 0704-320 942
e-post: annika.leander@ale.se

LEADER längs Göta älv, Ale kommun, 449 80 Alafors
Besöksadress: Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge

