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Första projektet godkänt 

Den som väntar på något gott brukar man säga. 
Först ut att få projekt godkänt av 
Jordbruksverket var ”Lokala favoriter”, ett 
förstudieprojekt sökt av Timrå bygderåd. Stort 
grattis till er! 

Leader firar 20 år i Sverige 

Bra metoder lever vidare och Leadermetoden är 
ett strålande bevis på detta.  

Leader i Sverige började officiellt med Leader II 
när Kjell-Roger Karlsson på Glesbygdsverket 
fick uppdraget att introducera leadermetoden i 
Sverige. Då var leadermetoden relativt okänd, 
men metoden hade redan börjat användas i 
mindre skala i vad som kallades ”leaderliknande” 
projekt. 

Leader II följdes av Leader +, som i sin tur 
följdes av Leader 2007-2013. Under 2007-2013 
spreds leadermetoden över hela Sverige och 
paraplyprojekt blev en av flera etablerade 
arbetsmetoder. 

Idag är vi inne på den fjärde leaderperioden i 
Sverige. Under den innevarande perioden är en 
av de stora nyheterna att Sverige valt att arbeta 
med flerfondslösningar. 

Med anledning av att Leader fyller 20 år i Sverige 
har Landsbygdsnätverket tagit fram en kortfilm 
som du hittar på vår hemsida och YouTube. 

Workshop – söka leaderstöd 

Under hösten genomförs praktiska workshops i 
att söka leaderstöd. Vi kommer ut till er på 
anrop, så är du/ni intresserade, hör av er till oss. 

Sommaren i Mittland Plus 

Sommarmånaderna gav högtryck i 
dubbel bemärkelse. En ”normal” 
sommar sjunker antalet ansökningar, 
men i år har vi inte sett någon lugn 
period. Det är förstås positivt. 

Under sommarmånaderna har vi 
också varit ute och träffat 
organisationer och personer med 
utvecklingsidéer för sin bygd, träffat 
företagarföreningar, LFR, Hela 
Sverige Ska Leva och många fler.  

Leader Mittland Plus har också 
deltagit i jordbruksverkets utbildning i 
utbetalningar, mött kollegorna från hela Sverige i 
vår samverkansorganisation Lokal Utveckling 
Sverige och sedan igen under 
Landsbygdsnätverkets årliga Leaderträff med 
tema besöksnäring. Vi har också deltagit i 
landsbygdskonferensen i Höga Kusten.  

Nya riktlinjer för förstudier 

Vi har fått in en stor mängd ansökningar till 
förstudieprojekt. För att projektmedlen ska räcka 
till det vi ska åstadkomma under perioden har vi 
därför infört ett takbelopp för förstudier. Vi har 
också kompletterat strategin med urvalskriterier 
som är bättre anpassade till förstudier. Läs mer 
på vår webb under fliken Projektstöd. 

Våra lokala inspiratörer 

Sedan april har Leader Mittland Plus lokala 
inspiratörer på plats ute i respektive kommun. 
Inspiratörerna jobbar 10 % som ”insparkare”: Vi 
har utökat områdena lite sedan starten. 

Hennie van Scherpenzeel, Bräcke 
bracke@mittlandplus.se 

Mari Zidén, Ånge och Stöde 
ange@mittlandplus.se 

Marie Holm, Timrå och Liden/Indal 
timra@mittlandplus.se 

Ulf Broman, Sundsvall 
sundsvall@mittlandplus.se 

Kontaktuppgifter Leader Mittland Plus 

Administratör Anna Svedin, 
anna.svedin@mittlandplus.se  

Verksamhetsledare Erika Larsson, 
erika.larsson@mittlandplus.se 
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Ansökningsläget 

 

 

Sammanfattning områdets tillgängliga fonder 

Nedan finns en sammanställning av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå och hur mycket som är 
tingat. I summeringen ingår både EU/Jordbruksverkets andel och alla offentliga resurser som 
medfinansierar. Summeringen gäller LAGs prioriteringar per den 30 september 2016, exklusive 
driftsprojektet som ligger i en egen pott från Landsbygdsfonden och inte redovisas här. 

Det är projekt på väg in för samtliga fonder. 
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Totalt inkomna beslutade SJV väntar SJV handläggs vilar avvisade/avslag
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