Nyhetsbrev Maj 2016

Med detta nyhetsbrev vill vi informera om vad som händer inom Lokalt Ledd Utveckling i
MittSkåne. Nyhetsbrevet skickas till medlemmar i föreningen och andra intressenter. Om du
inte vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen meddela detta till lina@mittskaneutveckling.se.
Föreningen MittSkåne Utveckling är en ideell förening med representation från privat, ideell
och offentlig sektor. Föreningen arbetar enligt Leadermetoden inom vilken dessa sektorer
samarbetar för att bidra till lokal utveckling. Styrelsen för föreningen kallas LAG (Local Action
Group). Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka projekt som ska beviljas i
Leaderområdet. Det finns i nuläget 48 områden som beviljats som Leaderområden i Sverige.
MittSkåne Utveckling omfattar kommunerna Höör, Hörby och större delen av Eslövs
kommun.

De första ansökningarna börjar ta form
I den här programperioden görs ansökningen direkt på Jordbruksverkets hemsida med hjälp
av e-legitimation. Man kontaktar Leaderkontoret i Hörby innan man sätter igång så att
projektidén kan stämmas av mot den lokala strategin och kontoret kan hjälp till att lotsa i
ansökningsprocessen.
Några sökanden har kontaktat verksamhetskontoret under vårvintern för att bolla idéer med
oss. Det har främst handlat om idéer kring mat och besöksnäring och några av idéerna har
varit uppe för en första bedömning i LAG. LAG hoppas kunna besluta om de första projekten
på sammanträdet den 1:e juni 2016. Höstens sammanträdesdatum är: 22/9, 24/10 och 7/12.
Kontoret har också påbörjat handläggningen i Jordbruksverkets nya IT-system, och här finns
en hel del nytt att vänja sig vid, både för sökande och personal på verksamhetskontoret.

Ny hemsida
Flera av Skånes totalt sju Leaderområden gick under den tidiga våren samman för att ta fram
en gemensam grunddesign för områdenas respektive hemsidor. Nu är vår hemsida sjösatt på
mittskaneutveckling.se och här kan man läsa om föreningen, styrelsen,

ansökningsförfarande, strategi och annat. Följ oss också gärna på Facebook på
MittSkaneutveckling!

Möten med byföreningarna
Den 11:e april organiserade MittSkåne Utveckling ett möte i Svensköpsgården med
byalagsrepresentanter i MittSkåne. Nils Philips från Röstånga Utvecklings AB och Centrum
för Publikt Entreprenörskap och Anna Haraldson Jensen från Sociala Innovationer
Skåne berättade inspirerande om hur man kan starta olika aktiviteter som får byar att
blomstra. I Röstånga har det lokalt ägda bolaget startat bland annat en restaurang och ett
bryggeri och nästan hälften av byborna är delägare i detta bolag. Ett inspirerande exempel
som visar hur man kan skapa engagemang och delaktighet på landsbygden. Det kommer att
hållas möten med fokus på byutveckling också på andra platser - information kommer på
hemsidan.

Den lokala utvecklingsstrategin
•

Bakgrund

Under hösten 2014 arbetade LAG (Local Action Group) Leader MittSkåne med att ta fram en
lokal utvecklingsstrategi för EU:s och Jordbruksverkets programperiod för
landsbygdsutveckling 2014-2020. Beslut om startbesked kom i mitten av december, och
projektansökningar kommer att börja handläggas under våren 2016.

•

Finansiering

I Sverige finansieras verksamhet och projekt inom lokalt ledd utveckling av fyra EU- fonder.
Dessa fonder är Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och Havs- och
fiskerifonden. LAG MittSkåne Utveckling kan bevilja stöd från alla dessa fonder utom Havsoch fiskerifonden. LAG har dock inlett ett samarbete med andra Leaderområden kring Havsoch fiskerifonden, och medel ur denna kan sökas i detta sammanhang. Total omfattar Lokalt
Ledd Utveckling ca två miljarder kronor för hela Sverige under programperioden. MittSkåne
Utveckling har tilldelats ca 33,7 miljoner.
Insatsområden och vision
Den lokala utvecklingsstrategin har tre insatsområden:
1. Öppna landskap i matlandet Skåne
Landbygd, byar och centralorter samspelar för utveckling och livskraft
Jordbruksnäringen samarbetar, diversifierar och förädlar samt bidrar till förnyad
energiproduktion utifrån områdets starka förankring i livsmedelsproduktion samt i
skogs- och jordbruk
2. Landsbygdsutveckling med naturen som bas
MittSkåne utvecklar resurserna i sitt unika och varierade landskap med hjälp av
affärsutveckling och nyföretagande där naturen utgör ett nav för besöksnäringen
och i hälsofrämjande aktiviteter
3. Konkurrenskraft, stolthet och samverkan
Behoven av ett mer varierat näringsliv och en högre tilltro till det egna området ska
mötas för att ta tillvara potentialen i den framtida regionen

Den övergripande målsättningen för strategin är att skapa livskraft, arbetstillfällen och
framtidstro på ett hållbart sätt med nytänkande för att utgöra komplement till övriga Skåne
och bidra till gränsöverskridande samverkan vilket sammanfattas i strategins vision:

”MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur– och matland 2020”

Kontakt
Verksamhetsledare Ann-Charlotte Thörnblad: 073-540 54 38
ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se
Ordförande LAG Ingela Brickling: 070-257 01 71
Ingela@mittskaneutveckling.se

