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Vad är Leader och vad är Växtlust Värmland? Växtlust Värmlands prioriterade teman

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling
Leader är en arbetsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet, alltså inte bara en pott 
med pengar. Metoden används framgångsrikt för att utveckla en bygd utifrån de lokala förutsätt-
ningar som finns, både på landsbygden och i staden. Leader är franska och betyder: Samordnade 
aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. Växtlust Värmland är en av de 48 leader-
föreningar/områden som bildats i Sverige för arbete med lokalt ledd utveckling under perioden 
2014-2020. En leaderförening består av ett trepartnerskap där aktörer från privat, ideell och  
offentlig sektor arbetar tillsammans för att ta fram och därefter driva verksamheten i leader-
området utifrån en lokal utvecklingsstrategi. Genom att myndigheterna godkänt strategin har 
leaderföreningen fått möjlighet att ta del av offentliga pengar till lokalt ledd utveckling. 

Du som bor eller driver verksamhet i området kan gå samman med andra aktörer för att tillsam-
mans se möjligheter till utveckling av er bygd. När ett intresse finns lokalt ska gruppen komma 
överens om en plan för hur utvecklingsarbetet ska gå till och sen kan ni söka projektstöd till att 
förverkliga planen. Det måste vara en organisation, förening, ett företag eller en myndighet som 
söker projektstödet. Ett leaderprojekt finansieras med EU-pengar, statliga pengar, regionala och/
eller lokala pengar. Leaderföreningen har ett kontor med anställd personal. Genom att kontakta 
leaderkontoret får du stöd och goda råd i projektprocessen. 

Växtlust Värmland 
Den här broschyren beskriver vilka utvecklingsområden eller teman som Växtlust Värmland  
prioriterar under perioden 2014-2020. Området sträcker sig från Långflon i norr till Ekenäs i  
söder och består av följande kommuner: Arvika, Eda, Hagfors, Sunne, Säffle och Torsby. 
Strategin vilar på vår vision och de tre övergripande målen styr strategin.

Vår vision 
Med gemensamma krafter formar vi Växtlustområdet med ekonomisk, social,  
och ekologisk bärkraft, som hjälper oss att leva och växa och ger oss lust att verka.

Våra tre övergripande mål 
l  Att skapa nya arbetstillfällen inom området. 
l Att göra området mer attraktivt att leva, bo och verka i.
l Att bromsa den negativa befolkningsutvecklingen.

Projektet ska handla om något av fem prioriterade teman
För att kunna söka pengar till ett projekt ska idéns huvudinriktning passa in i något av våra fem 
teman. Gemensamt för alla teman är att de innehåller kompetensutveckling och nytänkande. 

1   Bryta mänskliga barriärer. Tillvarata mänskliga resurser, främja jämställdhet och 
 tillgänglighet samt öka förståelsen för olika kulturer och livssituationer.

2   Landsbygdens näringar. Skapa, utveckla, vidmakthålla samt möjliggöra förutsätt-
 ningar för företag med rötter på landsbygden, även i mindre tätorter.

3   Brobyggande och erfarenhetsutbyte. Särskilt samarbetstema. Skapa utbyten mellan   
 olika sektorer, bygder och människor lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, även   
 mellan stad och land. Förbättra miljön, gynna produktutveckling. 

4   Traditionella resurser och nya smarta lösningar. Skogens och landskapets  
 resurser, naturvärden, kulturarv och biologisk mångfald. Miljö-, energi- och klimatinsatser. 

5   Engagerade aktörer och ideella krafter. Platsutveckling utifrån lokala planer.  
 Stärka och utveckla föreningslivet genom samarbeten, effektivare styrelsearbete och affärs-
 mässighet. Stödja civilsamhällets folkhälso- och integrationsarbete samt engagemang för 
 nya aktiviteter i bygden.

Denna bård, som löper genom foldern, illustrerar hela processen från idé till projektstart. 
På sid. 6-7 förklaras varje steg i ansökningsprocessen för projekt inom Lokalt ledd utveckling 
genom leadermetoden. Inom Växtlust Värmland tar det 8-12 månader från start till mål. 
Sökanden påverkar själv takten i steg A-H (2-6 månader). 

B  Ta kontakt med 
 leaderkontoret och  
 berätta om idén.

C  Eget arbete. 
 Skissa och utveckla 
 projektidén.

 Ny idé kläcks.

A Idén kläcks av 
 ett lokalt intresse.  
 Eget arbete.  
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Tre av EU:s fonder medfinansierar Växtlust Värmlands prioriterade teman

Flerfondslösningen ger oss nya möjligheter att arbeta med projekt som passar väl in i området
Leaderområdet Växtlust Värmland omfattar sex kommuner med en mångfald av naturtyper som har högre andel skog och vatten än rikssnittet. Här finns många 
små och medelstora företag i olika branscher samt ett rikt och varierat föreningsliv . Ett specifikt projekt finansieras endast av en fond, valet av fond beror på vilket 
tema projektet huvudsakligen tillhör. De tre fonderna är: Landsbygdsfonden (EJFLU), Regionalfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF). 

Tema 1
Bryta 

mänskliga  
barriärer

Tema 2 
Lands-

bygdens  
näringar

Tema 4 
Traditionella 

resurser och nya 
smarta lösningar 

Tema 3 
Brobyggande 

och erfarenhets-
utbyte

Tema 5 
Engagerade 
aktörer och 

ideella krafter

Landsbygds-
fonden 

Regional-
fonden 

Social-
fonden 

När projektidén tydligt passar inom något av leaderområdets teman är sen nästa steg att bedöma vilken fond som skulle kunna medfinansiera det planerade  
projektet. De tre strukturfonder som medfinansierar Växtlust Värmlands teman med EU-medel har olika mål som projektet ska bidra till. Kontakta leader-
kontoret tidigt för vägledning.

EU
50 % EU-finansiering och 50 % svensk finansiering i varje leaderprojekt.

Landsbygds-
fonden 

Landsbygds-
fonden 

Landsbygds-
fonden 

Landsbygds-
fonden 

Social-
fonden 

Regional-
fonden 

         Landsbygdsfonden 
För denna fond är det viktigt att projekt 
leder till utveckling och nya arbetstillfällen. 
Det kan ske genom anställningar i befintlig 
verksamhet eller genom att nya företag 
skapas. Landsbygden är i fokus.

         Regionalfonden  
I denna fond mäts antal nya små och medel-
stora företag samt antal nya arbetstillfällen 
inom dessa företag. Produktutveckling är 
också ett mål och koppling mellan stad och 
land prioriteras. Mindre tätorter är i fokus.

         Socialfonden  
Här är arbete främst för att minska arbets-
lösheten och flytta människor närmare ett 
inträde på arbetsmarknaden viktigt. Hur 
väl projektägaren lyckas med detta kom-
mer att följas upp på individnivå. Möjligt 
att arbeta både på landet och i staden.

Besked ges om projektetidén kan växa till ett projekt.

D Träff med leaderkontoret  
 för respons på vidare-
 utvecklad projektidé. 

E Eget arbete. 
 Sökprocess steg 1 i 
 Jordbruksverkets e-tjänst.

F Kontakt med leader-
 kontoret som guidar dig   
 till steg 2 i e-tjänsten.

G Eget arbete i dialog. 
 Sökprocess, 
 ansökan steg 2. 

H  Skicka in komplett 
 ansökan steg 2   
 genom e-tjänsten. 

Idén har växt till en ansökan.

I   Leaderkontoret går 
 igenom ansökan. Ev.
 komplettering meddelas.

Torsby
Hagfors

Arvika

Säffle

Eda Sunne
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Steg-för-steg-schema från idé till att få ett leaderprojekt prövat 
Idé- och sökprocessen för projekt inom Lokalt ledd utveckling (LLU) genom leadermetoden tar 8-12  
månader från start till mål, d v s från punkt A till L. Processen sker i flera steg och en rad faktorer påverkar  
takten. Varje part d. v. s.  sökanden, leaderföreningen och Jordbruksverket (SJV), bedöms behöva ca 3  
månader var för sin del av processen innan stöd kan beviljas. En genomarbetad och förankrad idé vid sök-
processens start förkortar tiden, liksom snabba och tydliga svar på frågor som ställs under processens gång. 
Många projekt samtidigt förlänger processen. Projekt som får avslag går inte till Jordbruksverket. Här är 
ett steg-för-steg-schema som visar hur ni arbetar er framåt genom hela processen.

Så här går processen till i stora drag - från projektidé till beviljat projekt

  Jordbruksverket (SJV) hand-
 lägger ansökan inför formellt
 beslut om projektstöd. 

J Växtlust Värmlands bered-
 ningsgrupp (BG) behandlar 
 kompletta ansökningar.

K  Handläggning klar. LAG-
 beslut fattas om prioritering,  
 återremiss eller avslag?

C

l  Planera aktiviteter utifrån en tidsplan. 
l  Sätta mål, planera hur resultaten ska mätas.  
l  Planera för del- och slutredovisningar.
l  Planera för den obligatoriska ideella/privata 
delen i projektet.

H  Skicka in ansökan steg 2. När e-tjänsten är 
 komplett ifylld och bilagor är bifogade sänder 
 du in ansökan. Leaderkontorets handläggning 
 kan påbörjas. Från H till punkt K, LAG-beslut, 
 tar det minst nio veckor.

 Leaderkontoret granskar ansökan med till-
 hörande bilagor. Behov av komplettering är 
 vanligt. Sökande kontaktas via mobil, e-post 
 eller brev, beroende på frågans art. Normalt 
 är kompletteringstiden 
 tre veckor. Ju snabbare 
 sökanden svarar desto 
 tidigare blir detta stegs
 handläggning färdig.
   

 Växtlust Värmlands beredningsgrupp (BG)  
 behandlar kompletta ansökningar och kan  
 ställa krav, frågor eller begära kompletteringar,  
 i så fall uppstår ny kompletteringstid (tre veckor).  
 Svara noga och skyndsamt. Därefter handläggs  
 ärendet ytterligare inför LAG-beslut.

 ... som kan bli ett projekt 
K  LAG-beslut. Först när handläggningen är klar  
 kan Växtlust Värmlands styrelse (LAG) fatta 
 beslut om projektet. Två veckor efter LAG-
 beslutet är mötesprotokollet justerat. Då sker  
 leaderkontorets sista handläggning av ärendet i  
 denna fas. Ansökan sänds sedan vidare till SJV. 

 SJV handlägger ansökan inför formellt beslut  
 om stöd inom tre månader, först då är projektet  
 helt säkert godkänt för projektstart. Grattis!
 
 Utvecklingsarbetet börjar nu på 
 allvar med projektmålen i fokus. 

I

L  

Viktigt - delta 
i utbildningsdagarna som 
leaderkontoret anordnar 

till stöd för projekt-
verksamheten. 

Ett grundligt 
och välgjort för-

arbete ger större chans 
till att projektet

prioriteras.

 Hurra om projektet 
prioriterades och 
 gick vidare! 

I det här steget, ansökan steg 2, 
syns det tydligt om projektgruppen 
förberett sig noga. 

 som leder till en ansökan ...  
E Eget arbete. Sökprocess steg 1 i Jordbruksverkets  
 e-tjänst.  Leaderkontoret ger stöd. En person i den  
 sökande organisationen ansöker om fullmakt  
 och påbörjar ansökan steg 1. Utsedd projekt 
 grupp och kort idébeskrivning krävs.

F Leaderkontoret guidar dig vidare till e-tjänstens  
 steg 2. Efter insänd ansökan steg 1 får du vägled- 
 ning om hur du går rätt väg in i ansökan steg 2.

 Eget arbete. Sökprocess, ansökan steg 2.  
 Fyll i svaret på alla frågor i e-tjänsten, svara nog- 
 samt men endast på det frågan handlar om.  
 Arbetet med ansökan kräver löpande arbete av 
 projektgruppen, för att få fram en tydlig projekt 
 plan.. Arbetet innebär bland annat att:  
 l  Söka de tillstånd som ev. krävs för projektet.
 l  Ta fram en budget med specificerade under-
 lag, t ex ta in offerter och räkna ut kostnader för  
 planerade aktiviteter och ev. personal-
 kostnader, 
 och/eller 
 investeringar.

G

 Allt börjar med en idé ...
A  Idén kläcks av ett lokalt intresse och beabetas 
 av idébärarna själva. Diskutera i den egna 
 gruppen/företaget. Formulera sedan idén.

B Kontakta leaderkontoret. Idébärarna tar
 kontakt med Växtlust Värmlands personal 
 för att presentera idén kort. En första respons 
 på om idén kan bli ett leaderprojekt ges. 
 Eget arbete. Förankra leaderkontorets respons 
 i egna gruppen, börja knyta till er samarbets- 
 partners och börja bygg en genomtänkt  
 projektidé.  Boka ny tid med leaderkontoret.

D Träff med leaderkontoret för respons på er nu  
 vidareutvecklade och bearbetade projektidé. Ni  
 får tips och råd. Nu avgörs om idén är hållbar för 
 en sökprocess inom Växtlust Värmland eller ej. 
 

L  

J

 Grattis! 
Det beviljade 
stödet är som  
 näring för projektet.



Föreningen  Växtlust Värmland
Idéum Svetsarevägen 3
686 33 Sunne

info@vaxtlust.se
+46 (0)73 097 55 11
www.vaxtlust.se

Leaderområde 
VÄXTLUST  
VÄRMLAND
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