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Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro! 

Leader Sjuhärad LLU är en ideell förening som arbetar med att utveckla Sjuhärads landsbygd under 

programperioden 2014-2020. Leadermetoden började som en testverksamhet men är sedan 2008 en ordinarie del 

av landsbygdsprogrammet.  

 

I EU finns över 2 500 lokala Leaderområden och i Sverige har vi denna programperiod 48 områden. Varje 

område har en egen leaderstrategi med olika insatsområden. I Sjuhärad har vi denna period valt att arbeta med 

insatsområdena Livskvalité, Entreprenörskap och Service.  

 

I vårt område ingår 145 177 personer boende i kommunerna Mark, Bollebygd, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, 

Tranemo och Svenljunga samt Borås stad. Eftersom vi arbetar med landsbygd är centrala Borås undantaget.   

 

Leadermetoden bygger på samarbete och nytänkande 

Leader är inte i första hand ett bidrag utan en arbetsmetod. Metoden grundar sig på: 

• Trepartnerskap – offentlig-, ideell-, och näringslivssektor samarbetar både i beslut och projekt.  

• Underifrånperspektiv – idéerna skall initieras av dem som berörs, och/eller vara väl förankrade i det 

lokala området.  

• Nytänkande – varje projekt skall vara nytt i sitt sammanhang eller på sin ort. Leaderstödet är en möjlighet 

för att testa nya idéer inte ett sätt att driva ordinarie verksamhet.  

• Nätverk – nätverksarbete pågår hela tiden lokalt, regionalt, nationellt och inom EU. 

• Överförbarhet – den som driver ett leaderprojekt har också ett uppdrag att föra ut information om 

arbetsmetod och resultat.  

 

Ideellt arbete som medfinansiering 

Finansieringen kommer från Sjuhäradskommunerna, regeringen och EU. Varje projekt skall också gå in med en 

privat insats i form av egna pengar, värdet av material eller ideell arbetstid som värderas till 220 kronor per 

timma. Om nyttan med projektet främst tillfaller sökande, tex ett företag söker för utveckling, behöver sökande 

gå in med egna kontanta medel. 

Vi tar emot ansökningar löpande 

Ansökningar tas emot löpande och beslut tas av LAG som är ett lokalt trepartnerskap. På vår hemsida 

www.leader-sjuharad.se kan du bland annat hitta information om hur man söker, kontaktuppgifter till oss på 

kontoret, regelverk, vilka som sitter i LAG (Local Action Group, tillika Leader Sjuhärads styrelse) och 

information om både projekt och checkar. Följ oss också gärna på Facebook för att få senaste information om vad 

som är på gång. 

Har du, din förening eller ditt företag en projektidé som ni skulle vilja förverkliga?  

Tveka då inte att kontakta oss!  
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Paraplyprojekt – ett enklare sätt att söka stöd för mindre insatser! 

Om du beviljas ett stöd, en så kallad check, inom ett paraplyprojekt innebär det att du genomför en 

delaktivitet i paraplyprojektet som administreras av Leader Sjuhärad. Ansökan och redovisning är enkel och 

du får snabbt beslut på din ansökan.  
 

Just nu har vi följande paraplyprojekt öppna för ansökningar: 

 

Paraply Maxstöd Medfinansiering 

Sista 

ansökningsdag 

Matkraft – för nystart av företag eller utökning av 

befintligt företag inom lokal matproduktion. 

50 000 kr 30 % egna medel 2020-09-30 

Ta steget – för nystart av företag eller utökning av 

befintligt företag 

50 000 kr 30 % egna medel 2021-06-30 

Klimatsmart förening – klimatförbättrande 

insatser i föreningslokaler etc. 

25 000 kr  Ideell tid - minst 

lika mycket som 

sökt belopp 

2020-09-30 

Förstudie entreprenörskap – förberedelse för 

kommande projektansökan 

50 000 kr 30 % egna medel 2020-09-30 

Förstudie livskvalitet och service – förberedelse 

för kommande ansökan 

50 000 kr Ideell tid - minst 

lika mycket som 

sökt belopp 

2020-09-30 

Turistiska besöksmål – Skapa nya besöksmål för 

turister 

50 000 kr Ideell tid – minst 

lika mycket som 

sökt belopp 

2020-11-30 

Nya fysiska mötesplatser – skapa nya mötesplatser 

eller utveckla befintliga mötesplatser för nya 

målgrupper. 

50 000 kr Ideell tid – minst 

lika mycket som 

sökt belopp 

2020-11-30 

Nya fritids- och kulturverksamheter – skapa 

verksamheter inom kultur och fritid.  Som ny 

verksamhet räknas även verksamhet som tidigare 

funnits med varit nedlagd. 

50 000 kr Ideell tid – minst 

lika mycket som 

sökt belopp 

2020-11-30 

 

Mer information och ansökningsblanketter hittar du på vår hemsida. 

Välkommen att höra av dig till oss på kontoret! 
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