Nu börjar ett nytt
kapitel... Välkommen
till oss med din idé!

Våra fem insatsområden
INSATSOMRÅDE

MÅL

INSATSOMRÅDE

MÅL

Företagande och
arbetstillfällen

Skapa nya arbetstillfällen		

Miljöförbättringar

Bevara eller främja den biologiska mångfalden för hållbar utveckling

Bidra till företagsutveckling och/eller diversifiering

Bevara eller utveckla natur- ochkulturmiljön och göra den mera tillgänglig för alla.

Bidra till att skapa eller utveckla flerbesöksanledningar, sevärdheter, arrangemang
och paketlösningar
		
Stödja kompetens- och kunskapshöjande insatser riktade mot näringslivsutveckling
och entreprenörskap

Stödja och uppmuntra utvecklingen eller etableringen av småskalig förnyelsebar energi
Bidra till att minska byggkostnaderna inom miljöområdet
Stödja kompetens- och kunskapshöjande insatser inom miljö- och klimatområdet
Främja fram nya, innovativa och kostnadseffektiva lösningar inom miljö-/
energiområdet såsom solenergi, biogas och vindkraft

Främja samarbete för att bättre marknadsföra/arrangemang på landsbygden samt
närproducerade produkter eller tjänster

VARMT VÄLKOMMEN
till Folkungaland och den nya
programperioden.
Nu går det åter att söka medel
för projekt som utvecklar landsbygden enligt leadermetoden.

Bidra till att utveckla eller stärka områdets lokala identitet

Livskvalité och
attraktivitet

Besök gärna vår nya hemsida. Där finns information om det mesta
såsom hur man driver projekt och nyheter som berör Folkungaland.
Naturligtvis finns också information om oss och vad vi gör. Ni har
väl sett vår nya tydliga logga ?
Nu lyfter alltså en ny programperiod. Låt dig inspireras till att starta
ditt eget projekt! Vi är redo. Är du?

Jeanette Uner
Verksamhetsledare, Folkungaland

Bidra till bättre fysiska kommunikationer på landsbygden

Bidra till att skapa bättre förutsättningar för lokal handel

Utveckla lokala servicepunkter för både kommersiell och offentlig service

Stödja projekt där universitet och skolor på något sätt engageras för
kunskapsuppbyggnad

Stödja kompetens- och kunskapshöjande insatser inom IT- eller
kommunikationsområdet för bygdens aktörer och invånare

Främja trivsel och sammanhållning i bygden.
Främja utvecklingen av natur, kultur och friluftsliv.
Utveckla nya eller bevara mötesplatser för bygdens aktörer och invånare
Utveckla gemensamhetsanläggningar

Vi här på Folkungaland har en
del nyheter som vi hoppas ska
underlätta för och inspirera till
många kreativa projekt som kommer landsbygden och människorna
där till nytta.

Kommunikation

Stödja kompetens- och kunskapshöjande insatser för bygdens invånare
Utveckla föreningsverksamhet
Bidra till ökad samverkan för bygdens utveckling
Utveckla/profilera och stärka landsbygdsskolan

Mångfald

Utveckla samarbete mellan stad och land
Utveckla och stimulera nya samverkans- och arbetsformer för mångfald
på landsbygden
Öka och sprida kunskap om goda exempel på mångfaldsinsatser på landsbygden
Öka kompetens och kunskap om landsbygden, natur, frilufts- och föreningsliv
Stödja projekt som syftar till att på olika sätt förbättrar integrationen för människor
med handikapp och minoriteters varierande mänskliga inriktningar.

Folkungaland är en ideell förening som finns i hjärtat av Östergötland.
Vi ingår i en ”familj” av 48 leaderområden i Sverige och dryga 2000
liknande grupper i hela Europa.
Vi brinner för landsbygdsutveckling och vill skapa förutsättningar för
”det goda livet” på landet och göra det tillgängligt för alla. Detta gör vi
genom att stödja projektidéer som syftar till att:

Har du en projektidé?
Du som kan söka är :
• Ideella föreningar. Föreningen kan söka pengar för att
genomföra projektet.

• stärka företagande och skapa förutsättningar för fler
arbetstillfällen på landsbygden
• öka livskvalitet och attraktivitet
• verka för minskad miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö
• förbättra fysiska och digitala kommunikationer
• öka mångfald på landsbygden

• Företagare om idén är till nytta för flera.
Samarbeta gärna med andra!

Local Action Group eller LAG är den beslutande styrelsen i leaderarbetet. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar
för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av
projektansökningar.

• Offentliga sektorn kan också söka pengar till projekt.

I LAG-gruppen finns representanter för de tre olika sektorerna i samhället:

Idén ska ha tydlig koppling till minst något, gärna flera,
av insatsområdena:

• Ideell sektor
• Offentlig sektor
• Privat sektor

•
•
•
•
•

företagande/arbetstillfällen
livskvalité och attraktivitet
kommunikationer
miljöförbättringar
mångfald

samt arbeta aktivt med: Jämställdhet, ungdomsinflytande,
samverkan, hållbar utveckling och mångfald

Nu lyfter
vi igen!

LEADER är en arbetsmetod som har funnits inom EU sedan 1991 och är
en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande
åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden. Leadermetoden gör det
möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället.

Projektet ska även vara nyskapande och utvecklande för
orten eller närområdet. Det ska också ha en tanke för hur
verksamheten kan fortsätta efter projekttidens slut.

Besök vår hemsida www.leaderfolkungaland.se
för mer information och ansökan.

Vik upp och
läs mer om våra
fem insatsområden

Kansli och besök
Folkungaland, c/o Vreta Kluster, Klustervägen 13, 590 76 Vreta Kloster
www.leaderfolkungaland.se

Utveckling genom lokala idéer

