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Så är det i Höga Kusten 2013 - Leader Höga Kustens vision
Höga Kusten präglas av en livskraftig landsbygd, där invånarna känner gemenskap och samarbetar över alla gränser. Genom engagemang och kunskap ökas mångfalden i landsbygdens
sociala liv, näringsliv och kulturliv.
Fler väljer att besöka, bo och arbeta på landsbygden. Såväl ortsbor som inﬂyttade, unga som
äldre, agerar katalysatorer och pådrivare för att främja sysselsättning samt medverkar till att
skapa attraktiva miljöer för boende, rekreation och livskvalitet.

Leader Höga Kusten - ett ramprogram för landsbygdsutveckling
Under lång tid har Höga Kusten ur turistiskt
hänseende stadigt ökat. För varje år väljer allt
ﬂer att besöka trakten för dess unika geograﬁ
och natursköna omgivningar. Det faktum att
Höga Kusten år 2000 utnämndes till världsarv
har varit starkt bidragande till den positiva renommén.
Höga Kusten är dock så mycket mer än ett turistmål. Inom kommunerna Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik bor nästan 100 000
personer. Här har folk i olika åldrar sin vardag
med allt vad det innebär av jobb, barnomsorg,
skola och fritidsintressen. Det ﬁnns en stark
stolthet över Höga Kusten och framtidstron
lyser, trots att bygden på många håll upplever
befolkningsminskning och försämringar i
serviceutbudet. Det egna engagemanget för
att utveckla bygden är stort och idéerna hos
byalag, föreningar och andra aktörer många.
För att ta tillvara dessa idéer och hjälpa till
med förverkligandet har kommunerna och
den ideella föreningen Leader Höga Kusten
beslutat att bilda ett leaderområde.
Leader har funnits som arbetsmetod inom EU
sedan 1991 och är en förkortning av franskans
”Liasons Entre Actions de Développement de
l’Économic Rurale” som fritt översatt betyder
”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.”

Leader handlar om att arbeta med utvecklingsarbete, underifrånperspektiv, nytänkande,
samverkan och nätverksbyggande. Metoden
bygger på ett trepartnerskap mellan offentliga aktörer, näringsliv och ideell sektor. Detta
trepartnerskap ges förtroendet att självt via
en LAG-grupp besluta om fördelning av utvecklingsbidrag för landsbygden utifrån en
gemensamt framtagen utvecklingsstrategi.
Leader som metod fokuserar på landsbygdsutveckling. Programmet Leader Höga Kusten
omfattar därför hela Härnösands, Kramfors
och Örnsköldsviks kommuner förutom stadskärnorna. Det innebär att drygt 47 000 människor berörs av programmet.
De geograﬁska gränserna för Höga Kusten är
en fråga utan enkelt svar. Världsarvet har en
tydlig avgränsning längs kusten inom Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. I utvecklingsstrategin för besöksnäringen i länet har
en annan deﬁnition gjorts; där ingår hela de
två ovan nämnda kommunerna samt även
Härnösands kommun. Eftersom Leader Höga
Kusten har som målsättning att återkoppla
till såväl Västernorrlands regionala tillväxtprogram (RTP) som andra projekt, visioner
och strategier har programmet valt samma
geograﬁska avgränsning som länets besöksnäring.

Bakgrund och förankring
Leader Höga Kusten bygger på erfarenheter
från det leaderliknande Mål 1-programmet
Världsarvet Höga Kusten. Programmet drevs
under 2004-2006 av Kramfors och Örnsköldsviks kommuner och omfattade världsarvsområdet. Utfallet blev mycket gott och beslut
togs om att gå vidare med en ansökan om att
bli ett ”riktigt” leaderområde.
I den förstudie som låg till grund för ansökan
växte önskemål fram om att utöka området.
Resterande landsbygdsområden i Kramfors
och Övik samt Härnösand införlivades. En
referensgrupp med representanter från de
tre kommunerna (de offentliga, privata och
ideella sektorerna var företrädda) knöts till
förstudien. Förankring har skett genom ett
stort antal möten i bygderna, telefon- och
mejlkontakter samt en webbenkät. Vidare har
strategin sänts ut på remiss och remissmöten
har arrangerats.

Programtid
2007 - 2013

Finansiering
Leader Höga Kusten arbetar enligt leadermetoden där man likt en treklöver samverkar

mellan offentlig, ideell och privat sektor. Vid
genomförandet av underprojekt ska en del
av ﬁnansieringen därför utgöras av privata
insatser, vilka kan bestå av pengar eller eget
arbete. Resterande ﬁnansiering är offentliga
och EU-medel.
Leader Höga Kusten kommer under perioden
2007-2013 årligen fördela 4-5 miljoner kronor. Av denna summa kommer 40% från EU:s
landsbygdsprogram och 30% vardera från
svenska staten samt lokala offentliga ﬁnansiärer. De senare utgörs av Härnösands, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner.

Målgrupper
Centralt för Leader Höga Kusten är det gemensamma ansvaret för lokalsamhället där
samarbete mellan samhällets sektorer bildar
grunden för långsiktig och hållbar utveckling.
Utgångspunkten är alltid att stödet ska nå ﬂer
än den eller de som står bakom ansökan.
Exempel på grupper som kan ansöka om projektstöd är lokala utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer och offentliga aktörer.
Företag kan söka stöd genom Leader, men då
ska nyttan tillfalla ﬂera aktörer, dvs inte den
egna verksamheten. Flera företagare kan gå
samman för att t ex skapa bättre förutsättningar för en bransch i området. Investeringsstöd för enskilda företag beviljas inte.

Programmets temaområden och mål
Leader Höga Kusten syftar framåt och vill stimulera till nytänkande. Idéerna ska initieras av dem
som berörs och vara väl förankrade i det lokala området. Programmet ska på bred front arbeta
för att tillmötesgå de lösningar som ﬁnns för landsbygdens problematik. Vidare ska programmet
resultera i nya arbetstillfällen samt iaktta hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Leader Höga Kusten fokuserar på sju temaområden:
A) SERVICE OCH INFRASTRUKTUR
Nya arbetsformer provas och utformas för att skapa god service och bra kommunikationer.
Mål: minst fem innovativa projekt skapas som syftar till att utveckla nya lösningar för
service och infrastruktur.
B) BOENDE OCH FRITID
Ökad inﬂyttning, ﬂer som bor och verkar på landsbygden.
Mål: bebehållen eller ökad befolkning. Sex nya boendeområden utreds. Öka andelen
utrikesfödda som aktivt arbetar i föreningslivet.
Yngre tar i allt större grad aktivt del i föreningsliv och företagande och bidrar på så sätt till att skapa
sina egna förutsättningar.
Mål: 30 företag startas av unga. Öka ungas styrelsearbete i föreningar med 50 personer.
C) TURISM/BESÖKSNÄRING
Nya produkter och lösningar tas fram för att utveckla besöksnäringen och dess utbud.
Mål: 10 nya företag bildas inom besöksnäringen. Antalet gästnätter ökar med 20%.
8 lokala nätverk bildas genom samarbetsprojekt.
D) MILJÖ OCH ENERGI
Förnyelse och föryngring skapas inom de areella näringarna, till exempel satsning på lokalproducerade livsmedel och långsiktigt hållbara energikällor. Jord- och skogsbruk bibehåller en viktig
position som bas för landsbygden.
Mål: 5 nya närvärmeanläggningar. 10 företag som ställer om till lokalproducerade livsmedel. Bibehållen åkerareal.
E) MÄNNISKOR OCH ATTITYDER
Skapa en attitydförändring med ökad stolthet och samarbete från kust till inland i kommunerna.
Mål: Höjning av den upplevda stoltheten över bygden med tre procentenheter.
30 nya gränsöverskridande nätverk/samarbetskonstellationer bildas.
12 samarbetsprojekt/erfarenhetsutbyten/studieresor med kontakter utanför Leader
Höga Kusten (nationellt och internationellt).
F) FÖRETAGANDE OCH ENTREPRENÖRSKAP
Ett utökat entreprenörskap, ﬂer företag och starkare företag.
Mål: andelen privat sysselsatta ökar med 10%.
20 nya företag.
Landsbygdens ekonomi förstärks.
Mål: 40 nya arbetstillfällen.
G) KULTUR OCH KULTURARV
Natur- och kulturvärden ska bevaras och tillgängliggöras.
Mål: bibehållen åkerareal. Minst 3 natur- eller kulturarv förvaltas lokalt.
Andra kriterier som genomsyrar Leader Höga Kusten och ska beaktas är:
• Genusperspektivet – att ta tillvara båda könens styrkor och utveckla dem.
• Miljö/ekologiskt perspektiv – ett krav ﬁnns att beakta miljöns påverkan i varje underprojekt.
• Ungdomars deltagande – underprojekten ska sträva efter att involvera ungdomar.
• Integration – i vilken grad påverkas människor med utländsk härkomst av underprojektet?

Projektägare
Ramprogrammet ägs av den ideella föreningen Leader Höga Kusten. Föreningen, vars syfte är att
aktivt arbeta för en positiv utveckling av landsbygden inom kommunerna Härnösand, Kramfors och
Örnsköldsvik, är öppen för företag, föreningar och andra organisationer verksamma inom det geograﬁska området.
För att kunna ansöka om ett projekt måste man vara medlem i föreningen. Organisationer, föreningar och företag blir det genom att betala in 200 kronor på bg 290-4191. Glöm inte att ange avsändare
samt kontaktuppgifter. Det går också bra att hitta mer information på www.leaderhogakusten.se

LAG-gruppen
Vid föreningens årsstämma utses en LAG-grupp (Lokal UtvecklingsGrupp). Gruppen fungerar som
föreningens styrelse och har även som funktion att välja ut vilka projekt som ska få stöd utifrån den
lokala strategin. LAG-gruppen består av 12-18 personer.
För att skapa kreativitet och mångfald eftersträvas alltid variation i ledamöternas sektorstillhörighet
(privat, ideell eller offentlig), ålder, bakgrund, etnicitet och kultur. Minst tre representanter i LAG ska
vara under 25 år. Könsfördelningen ska vara jämn, minimum 40-60 fördelning. Den ideella och privata
sektorn ska vara i majoritet.
Lokala beredningsgrupper kommer att utses. Dessa förbereder projektansökningarna tillsammans
med ansökarna inom varje kommuns geograﬁska område.

Ungdomars röst
För att ta tillvara den kraft som ﬁnns hos unga människor ska två ungdomar per kommun bilda ett
ungdomsråd. Detta fungerar som länk till LAG-gruppen och unga i Höga Kusten.

En ansökans gång
• Tänk igenom din projektidé. Stämmer den med Leader Höga Kustens riktlinjer? Beräkna kostnaden
för projektet. Planera hur medﬁnansieringen ska se ut. En privat medﬁnansiering krävs, vilken kan
vara ideell tid (som då värderas till 175 kr/timme) eller till exempel material.
• Hämta hem blanketter och anvisningar på vår hemsida www.leaderhogakusten.se och fyll i dessa.
• Skicka in din projektansökan tillsammans med bilagor till Leader Höga Kusten.
• Leader Höga Kusten går igenom ansökan och återkommer eventuellt med frågor som uppkommer
vid ankomstregistreringen. Du kan få komplettera din ansökan.
• Projektet bedöms av LAG-gruppen. LAG ska bland annat bedöma hur väl projektet stämmer med
programmets inriktning och mål samt hur det bidrar till att åstadkomma tillväxt. LAG kan antingen
godkänna ett projekt eller avslå det. Ett avslag kan innebära att projektet får möjlighet att göra justeringar och därefter lämna in en ny ansökan. Den som ansöker och får avslag kan även bli uppmanad
att skicka in sin projektidé till andra utvecklingsprogram. LAG-gruppens beslut kan inte överklagas.
• Kort efter LAG-mötet får ansökaren besked om beslutet. Om LAG godkänner projektet, skickas ärendet till Länsstyrelsen Västernorrland som formellt fastställer beslutet.

Viktigt att tänka på vid ansökan
• Ansök om medlemskap i den ideella föreningen Leader Höga Kusten.
• Ni måste vara registrerade hos Skattemyndigheten och inneha ett organisationsnummer.
• Påverkar projektet landsbygdens ekonomi och/eller skapar nya arbetstillfällen?
• Är projektet långsiktigt och kommer att bidra till utveckling även efter dess avslutande?
• Genomsyras projektet av nytänkande?
• Är projektet är väl förankrat lokalt och berör många?
• Omfattas ungdomar av projektet?
• Vilka samarbetspartners har vi?
• Har projektet sin medﬁnansiering och organisation ordnad?
Ju ﬂer av dessa frågor som kan besvaras med ja, desto lättare är det att få igenom projektansökan.

Förväntad verksamhet efter
Leader Höga Kustens slut
Programmet förväntas innebära ett stort mått
av nätverksbyggande och samarbete mellan
olika aktörer i Höga Kusten. Med detta som
bas kommer entreprenörskapet och lusten hos
beﬁntliga och nya aktörer att delta i den fortsatta landsbygdsutvecklingen att växa sig stark,
vilket ger förutsättningar för tillväxt och positiva händelser i Höga Kusten även då Leader
Höga Kusten är avslutat.

Ditt första steg mot Leader...
Föreningar och organisationer
och företag, bli medlem i
Ideella föreningen
LEADER HÖGA KUSTEN
genom att betala in 200 kronor
på bg 290-4191.
Ange kontaktuppgifter, så hör
vi av oss!
Du kan också få information på
www.leaderhogakusten.se
VÄLKOMMEN!
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