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• Stiftelser http://www.arvsfonden.se/andra-fonder

Leader Lundaland

”Målet är att stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt,
innovation och entreprenörskap i Lundaland. Vi vill öka
attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland och
också främja sektorsövergripande arbetssätt med
landskapsperspektiv.”

Fakta om Leader
• Projekt beslutas av Local Action Group, LAG
• Prioritering utifrån en lokal utvecklingsstrateg
• Främst projektstöd men ibland mindre investeringar.
• Kräver 30 % privat/ideell finansiering: arbetstid, kontanter, resurser
• Leaderkontoret hjälper de sökande med ansökan.
• Företag kan ej söka
• Informationskrav

För mer information:
www.leaderlundaland.se

Leader Lundaland
• Lyftkraft till entreprenörer
– fler entreprenörer på landsbygden
– ökat socialt företagande och samhällsentreprenörsskap
– generationsväxling

• Växtkraft till entreprenörer
–
–
–
–

utveckling av nya produkter och tjänster
ökat nyttjande av natur- och kulturarvet
ökad kund- marknads- och säljkompetens
ökad samverkan mellan företag och andra aktörer

• Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser och miljöer
– synliggöra, möjliggöra och tillgängliggöra Lundalands natur- och kulturresurser och miljöer
– utveckla och sammanlänka besöksmål, nav och leder med paket och upplevelser

Leader Lundaland
• Hälsokraft i Lundaland
– utveckling av fler fritidsaktiviteter och upplevelser på landsbygden
– utveckling av vandrings- cykel- och ridvägar
– att fler boende deltar i hälsofrämjande aktiviteter

• Tankekraft Lundaland
– nya mötesplatser för landsbygdens och platsens aktörer och invånare
– innovativa lösningar på gemensamma lokala angelägenheter ( t ex service och
kommunikationer)
– ökad delaktighet och inkludering i samhället
– kompetensutveckling hos individer och lokala företag för att öka möjligheten till anställningar
och sysselsättning
– nya nätverk som prövar metoder för överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden
– tillgång på affärsutvecklingskompetens/medskapande

LAGMÖTEN
Det är vid LAG:s möten beslut fattas om projektansökningar.
LAGMÖTEN 2018
• 28 februari
• 10 april

• 29 maj
• 28 augusti
• 17 oktober
• 5 december

EU:s landsbygdsprogram
• Flertal olika investeringsstöd för landsbygd (ort upp till 3000
invånare)
• Ansökan, beredning och beslut sker löpande.
• Annan offentlig finansiering stärker ansökan, t.ex. kommunal.
• Hjälp med ansökan kan fås av Länsstyrelsen Skåne.

• Sökande kan vara: kommun, företag, förening m.fl.
Mer information: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/
Klicka dig vidare till ”Lantbruk och landsbygd”.

Ekonomi
• Stöd upp till 90 % av stödberättigade kostnader. Resterande 10 %
ska vara privat finansiering.
För vad:
– köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny eller begagnad
fast inredning
– köp av tjänst för om-, ny- och tillbyggnad samt större reparationer
– köp eller utveckling av programvara kopplat till investeringar i
någon av punkterna ovan (turism)
– tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra
investeringen

Områden
• Investeringar i småskalig infrastruktur för ett tryggare liv på landet
• Investeringar i service på landsbygden

• Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
• Investeringar inom rekreation och turism
• Investeringar i natur- och kulturmiljöer
• Investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader hembygdsgårdar
• Bygga bredband

Hög konkurrens

• Samarbeten och innovationer

Investeringar i småskalig infrastruktur
Exempel på insatser som kan få stöd är:
• att sätta upp vägbelysning

• att anlägga mindre vägar
• att bygga bryggor och broar
• att anlägga en pendelparkering
• att skapa system för samåkning

Ansökan ska vara på minst 100.000 kr

Investeringar i rekreation och turism
Exempel på insatser som kan få stöd är:
• badplatser

• lekplatser
• leder för vandring, cykel, ridning, kanot .m.m.
• turistinformation i form av t ex. turistbroschyrer, skyltar ,webbplatser

Ansökan ska vara på minst 100.000 kr

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
samt samlingslokaler
Exempel på insatser som kan få stöd är:
• anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning
• samlingslokaler för olika typer av aktiviteter

Du kan få stöd för investeringar för insatser som syftar till att utöka
aktiviteter inom idrott, kultur och annan fritidssysselsättning.
Ansökan ska vara på minst 100.000 kr och max 600.000 kr.

Investeringar i natur- och kulturmiljöer
Exempel på insatser som kan få stöd är:
• restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive
överloppsbyggnader
• återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och
andra värdefulla kulturmiljöer

• anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla
naturmiljöer
Ansökan ska vara på minst 50.000 kr

Investeringar i kulturhistoriskt värdefulla
byggnader
Exempel på insatser som kan få stöd är:
• restaurera, bygga till eller bygga om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive
investeringar som bidrar till att hembygdsgården blir mer tillgänglig för olika
människor.

• bygga en ny anläggning för service till besökare i anslutning till en hembygdsgård
• faciliteter för information till besökare om bygden kopplat till hembygdsgården
• återskapande av trädgårds- och gårdsmiljöer kring hembygdsgården
• restaurera, bygga till och bygga om andra kulturhistoriska byggnader med
koppling till hembygdsgårdens verksamhet
Ansökan ska vara på minst 50.000 kr. Olika regler för medfinansiering beroende på
den sökande organisationen.

Investeringar i service på landsbygden
Du kan få stöd om du investerar i lokal service som t ex.:
• dagligvarubutiker

• drivmedelsanläggningar
• Serviceställen (t.ex. betalningsservice, medborgarinformation, postoch pakethantering m.m.)
Maxbelopp 600.000 kr, minst sökt belopp 50.000 kr. Max stöd på 50 %
av budgeten men undantagsvis mer. Se hemsida för mer info.

Övriga stöd i Landsbygdsprogrammet
Miljöinvesteringar
•

Stängsel mot rovdjur

•

Engångsröjning av betesmark

•

Förbättrad vattenkvalitet

•

Våtmark - anlägga och restaurera för biologisk mångfald & förbättrad vattenkvalitet

Investeringsmöjligheter (Företagsstöd)
•

Investeringsstöd för energieffektivisering och energigrödor inom jordbruks- och
trädgårdsnäringen

•

Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak inom
jordbruks- och trädgårdsnäringen

•

Investeringsstöd till förnybar energi

•

Investeringsstöd till biogas

Allmänna arvsfonden
• Projekt och investeringsstöd
• Målgrupp barn, ungdomar och funktionshindrade

• Stöd ges till att testa en ny metod eller att starta en helt ny
verksamhet. För verksamheter som redan är igång kan det handla
om att vända sig till en ny målgrupp eller utveckla verksamheten på i
en ny riktning.

Allmänna arvsfonden
• Inget krav på medfinansiering men det uppmuntras.
• Inget maxbelopp

• Ideella föreningar ska vara ”behovsägare” och helst den sökande.
• Målgruppen (barn, ungdomar, funktionshindrade) SKA vara
delaktiga.
www.arvsfonden.se

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Finn
• Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att i möjligaste mån verka
för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas.

• Stiftelsen får också, genom avkastningen på sin förmögenhet, dela
ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja
näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning,
utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom sitt
verksamhetsområde
• http://www.sparbanksstiftelsenfof.se
• http://www.sparbanksstiftelsenfinn.se/

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Finn
Stiftelsen prioriterar projekt:
• som inom respektive område syftar till någon form av utveckling.

• som är tidsbegränsade och har tydligt formulerade mål.
• där sökande gör en betydande egen insats (delfinansiering, ideellt
arbete etc)

• som ger goodwill åt Sparbanken Skåne

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Finn
Vad beviljas generellt inte?:
• Bidrag till statlig och kommunal verksamhet har låg prioritet

• Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet eller kommersiell
verksamhet, ej heller till politisk eller religiös verksamhet.
• Bidrag till resor samt enskildas ansökningar av stipendiekaraktär (för
t.ex. utbildning) beviljas generellt inte.
• Bidrag lämnas inte retroaktivt, dvs till projekt som redan avslutats vid
inlämning av ansökan.

