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    Insatsområde 1Insatsområde 1Insatsområde 1Insatsområde 1    
Social ekonomi Social ekonomi Social ekonomi Social ekonomi 
& lokal & lokal & lokal & lokal 
kapitalbildningkapitalbildningkapitalbildningkapitalbildning    
    
Social Social Social Social ekonekonekonekonoooomimimimi    och och och och 
ökad tillgång på ökad tillgång på ökad tillgång på ökad tillgång på 
lokalt kapital.lokalt kapital.lokalt kapital.lokalt kapital.    

Insatsområde 2Insatsområde 2Insatsområde 2Insatsområde 2    
Företagande & Företagande & Företagande & Företagande & 
utvecklatutvecklatutvecklatutvecklat    
entreprenörskapentreprenörskapentreprenörskapentreprenörskap    

Lokala företag, jord, Lokala företag, jord, Lokala företag, jord, Lokala företag, jord, 
skog, besöksnäring, skog, besöksnäring, skog, besöksnäring, skog, besöksnäring, 
lokal mat, och fiske. lokal mat, och fiske. lokal mat, och fiske. lokal mat, och fiske. 
Förädling och Förädling och Förädling och Förädling och 
diversifieringdiversifieringdiversifieringdiversifiering    

Insatsområde 3Insatsområde 3Insatsområde 3Insatsområde 3    
TillgänglighetTillgänglighetTillgänglighetTillgänglighet    
    
Kontakter med Kontakter med Kontakter med Kontakter med 
världen utanför, världen utanför, världen utanför, världen utanför, 
lokal service, lokal service, lokal service, lokal service, 
mötesplatser, mötesplatser, mötesplatser, mötesplatser, 
bostäder, bredband.bostäder, bredband.bostäder, bredband.bostäder, bredband.    

InsatsområdeInsatsområdeInsatsområdeInsatsområde    4444    
NaturNaturNaturNatur----    & kultur& kultur& kultur& kultur----
bevarande bevarande bevarande bevarande 
insatserinsatserinsatserinsatser    

NaturNaturNaturNatur----    och kulturoch kulturoch kulturoch kultur----
tillgångar. Naturtillgångar. Naturtillgångar. Naturtillgångar. Natur----    
och kulturturism, och kulturturism, och kulturturism, och kulturturism, 
bioenergi, ekobioenergi, ekobioenergi, ekobioenergi, eko----system, system, system, system, 
livsmiljö.livsmiljö.livsmiljö.livsmiljö.    

Mål 1Mål 1Mål 1Mål 1    
Fler hållbara Fler hållbara Fler hållbara Fler hållbara 
sysselsättningarsysselsättningarsysselsättningarsysselsättningar    
    
Miljömässigt, socialt Miljömässigt, socialt Miljömässigt, socialt Miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt och ekonomiskt och ekonomiskt och ekonomiskt 
hållbart.hållbart.hållbart.hållbart.    

Fler företag/ aktörer 
inom social ekonomi 

Ökat entreprenör-
skap & kunskap 
inom social ek. 

Fler nya lokala 
produkter & tjänster 
inom social ek. 

Fler lokala företag 

Ökat 
entreprenörskap  

Ökad förädling och 
diversifiering 

Ökad kompetens-
utveckling  

Fler nya lokala 
produkter och 
tjänster inom 
tillgänglighet 

Fler nya hållbara 
försäljningskanaler 
för att nå marknad 

Ökad lokal miljö-
certifierad natur och 
kulturturism 

Fler nya miljö- och 
klimatsmarta 
produkter/tjänster 

Ökad miljö-
certifiering av lokala 
företag och org. 

Mål 2Mål 2Mål 2Mål 2    
Starka lokala Starka lokala Starka lokala Starka lokala 
kretsloppkretsloppkretsloppkretslopp    
    
Lokal kapitalLokal kapitalLokal kapitalLokal kapital----
försörjning. Ökad försörjning. Ökad försörjning. Ökad försörjning. Ökad 
kritisk massa. kritisk massa. kritisk massa. kritisk massa. 
Kreativa dynamiska Kreativa dynamiska Kreativa dynamiska Kreativa dynamiska 
miljöer, rikt miljöer, rikt miljöer, rikt miljöer, rikt 
fritidsliv, nytt blod fritidsliv, nytt blod fritidsliv, nytt blod fritidsliv, nytt blod 
via ökad via ökad via ökad via ökad 
inkludering inkludering inkludering inkludering     

Mer lokalt kapital i 
omlopp & nya fin. 
strukturer 

Fler nya och 
utvecklade kreativa 
mötesplatser 

Ökad inkludering i 
lokalt företagande 
och lokalsamhället 

Fler nya lokala 
produkter/ tjänster 

Ökat samarbete 
land/stad (RF) 

Ökad inkludering i 
lokalt företagande 

Ökad delaktighet 
och inkludering i 
lokalsamhället 

Ökad integrationen 
på landsbygden 

Fler nya och 
utvecklade kreativa 
mötesplatser 

Utveckla mångfalden 
i jord- och 
skogsbruket 

Återställa vatten och 
markbiotoper 

Utveckla mångfalden 
och särarten i lokala 
kulturmiljöer och 
lokalt kulturliv  

Mål 3Mål 3Mål 3Mål 3    
Lokalt behovsLokalt behovsLokalt behovsLokalt behovs----
aaaanpassad servicenpassad servicenpassad servicenpassad service----    & & & & 
infrastrukturinfrastrukturinfrastrukturinfrastruktur    

Lokala handlingsLokala handlingsLokala handlingsLokala handlings----
planer och insatserplaner och insatserplaner och insatserplaner och insatser    

Ökad förädling av 
lokala varor och 
tjänster inom soc.ek 

Fler lokala kollektiva 
lösningar för att lösa 
lokala problem 

Nya lokala 
produkter/tjänster 

Ökad service på 
landsbygden 

Fler nya lokala 
boendemöjligheter 

Ökad tillgång på 
bredband 

Ökad tillgång på alla 
transporter 

Bidra till ökad tillgång 
till natur, friluftsliv, 
lokala kulturmiljöer 
och lokalt kulturliv 
(humanistiskt) 

 

Mål 4Mål 4Mål 4Mål 4    
En öppen frisk En öppen frisk En öppen frisk En öppen frisk 
och tillgänglig och tillgänglig och tillgänglig och tillgänglig 
natur för allanatur för allanatur för allanatur för alla    

Vårt biologiska Vårt biologiska Vårt biologiska Vårt biologiska 
framtidskapitalframtidskapitalframtidskapitalframtidskapital    

Ökat socialt 
entreprenörskap 
med inriktning på 
jord/skog/vatten 

Ökad besöksnäring 
inriktning 
jord/skog/vatten 

Fler miljö-
certifieringar inom 
jord/skog/vatten. 

Ökad tillgång till 
natur & friluftsliv 
för alla 

Fler besöksmål och 
mötesplatser i 
naturen 

Utveckla & bevara 
öppna landskapet 

Återställa vatten och 
markbiotoper 

Ökad mångfald i 
jord- och skogsbruk 


