LEADER HÖGA KUSTEN

VÄRDERINGAR
OM LEADER
Leader Höga Kusten är en
kunnig och
entreprenöriell
organisation som ger
vägledning till
entreprenörer och
sökande samt erbjuder en
helhetsbild av de
möjligheter som erbjuds
för att utveckla
landsbygden.

VI ÄR/GÖR

Prioriterar projekt som sker i
partnerskap
Prioriterar projekt som gynnar
fler och agerar förebild för andra
projekt
Värdesätter nytänkande i
utvecklingsarbetet
Följer regelverk för en rättvis
bedömning Informerar om
projekt & har en transparent
beslutsprocess (protokoll mm).

VI ÄR INTE
Bidragsgivare

Kortsiktiga lösningar
Företagsstöd
Ger inte stöd till
löpande/befintlig verksamhet
Diskriminerande
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FRÄMJA PARTNERSKAP
Som bidrar till en hållbar och
långsiktig samhällsutveckling &
främjar entreprenörskap.

VISA PÅ VÄGAR
Genom lång erfarenhet och bred
kompetens försöker vi ge en
helhetsbild över utvecklingsvägar
som finns på landsbygden.

UTÖKA VARUMÄRKET
HÖGA KUSTEN
Vi vill utöka varumärket Höga
Kusten till att också omfatta
landsbygds- och
samhällsutveckling.
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VILLKOR
ü Projektet bidrar till strategins mål
ü Kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet
och ta del av projektets resultat?
ü Samverkan
ü Bred nytta
ü Genomförandekapacitet
ü Nytänkande
ü Icke-diskriminering
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BEVILJADE PROJEKT
Härnösand
• Bredband Landsbygd
• Landsbygd 2.0
• Förstudie fiskodling Ramsjö Bölen
Kramfors
• Samverkan och nätverk i Nora
• Bredband Landsbygd
• Skuleberget – Kajaksatsning
• Bättre service genom samverkan – Lugnvik
• Konst och kulturarv Höga Kusten
• Destinationsutveckling Skuleberget
• Utveckling Marieberg
• Seniorboende Nordingrå
Sollefteå
• Bredband Landsbygd
• Lokal utveckling Sollefteå
• Resele – turistsatsning
• Bredbandsbullerbyar

Örnsköldsvik
• Bygd och stad i balans - Leader
• Kultur och Näringar, Ulvön & Höga Kusten
• Bygdsam Nätradalen
• Förvaltning av lax & öring i Moälven
Områdesövergripande
• Ung Landsbygdentreprenör
• Mikrofond för social ekonomi & lokal utveckling
LAG-ägda - områdesövergripande
• Samverkan för Höga Kustens entreprenörer
• Vi Landsbyggare – en satsning på att förändra
bilden av entreprenörsklimatet i Höga Kustens
landsbygd
• Paraplyprojekt - Förstudier
• InterReg Sverige Norge
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PARAPLYPROJEKT - FÖRSTUDIER
För att skapa förutsättning för ett gott genomförande av den
kommande satsningen eller projektansökan.
Det övergripande syftet är ett ökat entreprenörskap och
företagande kopplat till ny teknik och nya organisationsformer
för service.
• LAG beviljar ansökan och betalar ut stödet
• Sökanden redovisar till LAG
• LAG sköter redovisningen till Jordbruksverket
Stöd: Mellan 20 000 – 80 000 kr/förstudie
Förskott: 50 %

Länsstyrelsens stöd
FÖRETAGSSTÖD
•
•
•
•
•
•

Investeringsstöd till jordbruk och trädgård
Förädlingsstöd
Förnybar energi
Biogas
Startstöd
Investeringsstöd för nya jobb och
diversifiering

MILJÖINVESTERINGAR
•
•
•
•
•
•

Stängsel mot rovdjur
Våtmarker och dammar för biologisk
mångfald & vattenkvalitet
Förbättrad vattenkvalitet
Engångsröjning av betesmark
Reglerbar dränering (2016)
Anlägga tvåstegsdiken (2016)

PROJEKTSSTÖD
•
•
•
•
•
•

Investeringar i småskalig infrastruktur
Investeringar i service och fritid på landsbygden
Investeringar i infrastruktur för rekreation och för
turistinformation
Utveckling av natur och kulturmiljö
Bredband
Stöd till samarbetsprojekt

KOMPETENSUTVECKLING OCH RÅDGIVNING
• Miljö och klimat
• Skapa nya jobb
• Kommersiell service
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FLER MÖJLIGHETER - PROJEKTSTÖD
Länsstyrelsen Västernorrland:
Fiskevårdsbidrag
Betaltjänststöd
Bostäder till äldre
Hyresbostäder och bostäder för studerande
Lokala klimatinvesteringar
Bygdemedel: Gäller Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner
Kulturmiljövård:
Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)
Lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Region Västernorrland: Regionalt projektstöd
Landstinget Västernorrland kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala
tillväxten och utvecklingen. https://www.lvn.se/Utveckling/stod-och-finansiering/projektstod/
Jordbruksverket:
Jordbruksverkets utlyser eftersom:
Stöd för att bilda en innovationsgrupp: l
Stöd för att genomföra ett innovationsprojekt:
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FLER MÖJLIGHETER - PROJEKTSTÖD
Tillväxtverket:
Utveckling av lokala servicelösningar
Regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland
Kulturstöd
Region Västernorrland
Kreativa Europa
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FLER MÖJLIGHETER - FÖRETAGSSTÖD
Företagsstöd
Regionala företagsstöd (Region Västernorrland)
Innovationsstöd Regionen/ALMI
Stöd inom kommersiell service - Både JBV och LST
Servicebidrag (Regionen/Tillväxtverket)
Startstöd för de som vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag och är under 40 år
Innovationscheck för kooperativa företag
ALMI MITTs tjänster för företag
Finansieringstips från verksamt.se:
Investera för tillväxt

