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Idéutveckling inom Lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden – tänk på detta!












Leaderprojekt får sökas av företag, föreningar, organisationer
och kommuner, dock ej av privatpersoner. Den söks i en e-tjänst
hos Jordbruksverket (separat vägledning finns i nästa steg)
Diskutera alltid er idé med leaderkontorets personal före
ansökan sker. Den idé ni vill diskutera ska ni innan dess ha
förankrat inom styrelsen för den organisation som är intresserad av
att driva ett leaderprojekt. Företag presenterar i första hand sin idé
utifrån företagets eget perspektiv eller utifrån den berörda
företagsgruppen.
Leaderprojekt ska formas utifrån det som är typiska drag för
leadermetoden: Lokalt utvecklingsarbete med förankring,
underifrånperspektiv utifrån lokala behov, lokala resurser på
landsbygd eller i tätort, ideella insatser, samarbete och nätverk, till
nytta för fler och nytänkande.
Under planeringen ska en projektgrupp sättas samman, som
gemensamt ansvarar för genomförandet och kan avlasta varandra
aktuella uppgifter.
Alla projekt måste ha karaktären av utvecklingsinsatser för att
alls kunna söka finansiering inom Växtlust Värmlands
leaderområde. Ordinarie verksamhet kan inte stödjas. Inte heller
rena investeringsobjekt (med vissa undantag vid projektstöd till företag).
Den utvecklingsstrategi som styr vad som ska åstadkommas
inom leaderområdet under programperioden har förankrats i en
tidigare idéprocess. Där framgår vilka mål som förväntas
uppnås av de som beviljas pengar till sina utvecklingsprojekt
(se sidan 29-38). Fokus i denna programperiod är att skapa
varaktiga arbetstillfällen och utöka egenföretagandet
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samt att göra västra och norra Värmland mer attraktivt att bo, leva
och verka i.
Till stöd för att se om er idé passar in i strategin finns bilaga 5:2
Grundstruktur, som anger våra stödbara teman. Fråga efter bilagan
och strategin från leaderkontoret.
Varje ansökan ska också förhålla sig till de horisontella
principer leaderområdets strategi vilar på. De sex principerna är
-Jämställdhet mellan kvinnor och män
-Miljö och klimat
-Integration och mångfald
-Likabehandling och icke-diskriminering
-Tillgänglighet
-Hållbar utveckling.
Måluppfyllnad (skapade årsarbetstillfällen i relation till sökta
offentliga medel) och genomförandekapacitet (projekterfarenhet
och likviditet) är viktiga parametrar i en kommande
bedömningsprocess hos leaderstyrelsen. Lägg därför särskild vikt
vid dessa moment tidigt i er planeringsfas.
Projektutveckling inom Lokalt ledd utveckling tar sin tid för att
bli bra planerad och hållbart finansierad. Det är inte ovanligt att
processen från idé till komplett ansökan tar 6 månader. Det gäller
att skynda långsamt och tänka igenom en logisk struktur.

Välkommen att ta kontakt med någon av oss för att presentera er idé
närmare, när ni tagit del av ovanstående punkter och förankrat den idé ni
vill presentera ett framtaget utkast för. Lycka till!
Leaderkontoret inom Föreningen Växtlust Värmland, e-post: info@vaxtlust.se
Tel. 073-097 55 11 (Ewa Ryhr Andersson, VL)
Tel. 073-097 00 45 (Anders Nilsson, ekonom)
Tel. 073-097 00 21 (Mattias Dahlman, adm 50 %)
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