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Välkommen att skicka in din ansökan 
 

I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. 

Organisationer som har projektidéer som genererar samhällsnytta för människor i Lundaland kan 

föra fram dem, engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för att finansiera sin 

projektidé. Detta kallar vi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Målet är att ge sökande 

med engagemang och idéer möjlighet att bidra till utveckling av Lundaland så att det blir ett 

attraktivt område med konkurrenskraftiga verksamheter, samt att ge stimulans till ökad 

sysselsättning och nya företag. Leadermetoden tar särskilt fasta på aktiv samverkan mellan flera 

sektorer för att nå långsiktiga resultat. 

 

Nya pengar för 2021 och 2022 
Jordbruksverket har förlängt 2016-2020 till 2022 och gett oss mer pengar till projekt för 

ytterligare två år inom landsbygdsfonden. Vår nya tidplan för genomförande av projekt är 

t.o.m. 2023. 

På vår webbplats www.leaderlundaland.se finns vår utvecklingsstrategi med våra 5 

insatsområden och mål, här finns även en uppdaterad projektplansmall och de urvalskriterier 

som avser landsbygdsfonden.  

 

Har ni en projektidé så är ni välkomna att ta kontakt med Yvette Bårring verksamhetsledare 

på 0709-739383 eller yvette.barring@lundaland,.se för hjälp med ansökan. 

 

Utlysning 3 ver.5, avser nya pengar från landsbygdsfonden och kan inte finansiera 

projektstöd till företag.  

• Maxbelopp per projekt är 2 000 000 kr i projektstöd under förutsättning att vi har 

pengar kvar i vår budget.  

• Vi önskar i första hand projekt med slutdatum senast 2023-12-31 

• Projekten behöver offentlig medfinansiering i sin budget. LAG och leaderkontoret 

hjälper till med kontakter till kommunerna m.fl. 
 

 

 

För mer information om utlysningen kontakta: 

 

Verksamhetsledare 

Yvette Bårring, yvette.barring@lundaland.se, 0709-73 93 83 
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