Intresseanmälan för projektstöd
Den sökande organisationens namn: Lokal Utveckling Sollefteåbygden
Adress: Nipan 163
Postnr & ort: 88152 Sollefteå
Kontaktperson: Linus Källgren
Telefonnummer: 0730750828
E-post: kontakt@lokalutvecklingsollefteabygden.se
Förslag på projektnamn: Landsbygdsutveckling Sollefteå
1. Kort beskrivning av den sökande organisationen:
Lokal Utveckling Sollefteåbygden är en ombildad ideell förening med sitt säte i Sollefteå
kommun. Tidigare hette föreningen Leader Sollefteå, nu går vi under namnet LUS och
benämns av kommunen som det nybildade Bygderådet. Föreningen har under sex år varit
motor i landsbygdsutvecklingsfrågor eftersom den haft ansvar för det leaderprogram som
genomförts i kommunen. Föreningen har även, förutom att besluta om olika leaderprojekt,
ansvarat för och drivit egna projekt.
Målsättningen med föreningen är att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i
samarbete med olika parter i syfte att utveckla Sollefteåbygden. Föreningen kommer att
tillsammans med bl.a. ideella organisationer, företagsföreningar och kommunen arbeta för
att tillvarata det lokala engagemanget för att skapa en attraktiv landsbygd i kommunen.
2. Vi har tillsammans med representant för Leader Höga Kusten gått igenom de villkor som
gäller för att få ansöka om projektmedel från föreningen: Ja
Beskriv er idé kortfattat genom att besvara följande frågor:
3. Syfte: Beskriv den nya idén, varför ni vill genomföra projektet och vad ni vill uppnå
långsiktigt:
Syftet med projektet är att få mer aktiva och attraktiva bygder, öka medvetenheten om
bygdernas potential och öka den lokala samverkan i syfte att skapa nya företag och lokal
utveckling. Arbetet kommer att fokusera på tre väsentliga områden som attityder, företagande
och ett utvecklat föreningsliv.
4. Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur de får nytta av projektet: Arbetet
kommer att göras i de bygder där det finns ett lokalt engagemang och som är intresserade av
finna gränsöverskridande samarbetsformer.
Målgruppen är alla bygdens innevånare som är engagerade i ideella och företagsföreningar,
eller har en vilja att göra en insats för sin bygd.
5. Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Projektet är innovativt i bemärkelsen att för att lyckas måste vi inledningsvis påverka
människors attityder för att kunna få förståelse och insikt av hur viktigt det är att föra en
dialog med bygdens företagare för att långsiktigt skapa hållbara företag. I detta arbete måste
jantelagen bort och en helhetssyn råda. Mottot blir: Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något. Varje bygd har unika förutsättningar och ett grundligt arbete skulle kunna leda till att
bygden kan samlas i en väl förankrad utvecklingsplan. Målsättningen är att det ska bli

verkstad av någon av de idéer som kommer fram vid arbetet. I ett genomförandeskede skapas
ett trepartnerskap eftersom kommunen då blir en naturlig samarbetspartner.
6. Hur har ni beaktat underifrånperspektivet när det gäller er projektidé?
Underifrånperspektivet betyder att de som berörs av ett projekt också är det som efterfrågar
det. Projektmedlen gör nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas.
Underifrånperspektivet ligger till grund för det arbete som ska genomföras och under den
tidigare leaderperioden uttryckte många grupper ett intresse av att kunna förankra ett arbete
i en gemensam utvecklingsplan. Eftersom samarbete och samverkan är honnörsord och en
förutsättning för att lyckas blir det ett naturligt underifrånperspektiv i det arbete som kommer
att göras i projektet.
7. Mål och förväntade resultat. Beskriv vad ni vill uppnå:
Målen ska vara konkreta. De kan antingen vara kvantitativa (t ex ett arbetstillfälle) eller
kvalitativa (t ex ökad samverkan). Jämför era mål med Leader Höga Kusten mål och
indikatorer.
Arbetet kommer att leda till att 4 konkreta utvecklingsplaner tas fram.
3 nya företag skapas varav ett är ett socialt företag.
I ett utvecklat lokalt samarbete mellan företag och föreningsliv skapas 2 nya arbetstillfällen.
Projektets inriktning kommer att öka framtidstro och lokalt engagemang för ett utvecklat
föreningsliv.
I de bygder där det blivit inflyttning av nysvenskar skapas gemensamma mötesplatser.
8. Aktiviteter: Beskriv vad ni vill göra i projektet:
Hur ska ni genomföra projektet och på så sätt uppnå era mål - vilka aktiviteter ska ingå? Det
är aktiviteterna som ska verifiera de kostnader projektet kommer ha.
Projektet inleds med flera träffar i kommunen där deltagare inspireras och informeras.
Därefter kommer möten typ workshops med analyser hållas för de lokala
utvecklingsgrupperna och företagsföreningarna i bygderna.
Arbetsgrupper bildas i de bygder som är intresserade för att inventera / analysera bygdens
och företagens styrkor och svagheter. Projektet ska då kunna möta de lokala behov som finns
med lämpliga inspiratörer för att kunna leda arbetet framåt. Ett viktigt fokus i arbetet är att
tänka entreprenöriellt och ha ett jobbskapande arbetssätt.
De bygder som lyckas ta fram en tydlig utvecklingsplan uppmärksammas av föreningen Lokal
utveckling Sollefteåbygden.
9. Tidsplan
2017-02-01 - 2019-12-31
10. Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
Projektet är avgränsat från föreningens övriga verksamhet och särredovisas.
11. Tänkt projektstöd i kronor: 930.000

12. Beräknad kostnadsplan:
Löner processledning ( 2 pers á 20 %)
Administration/ekonomi, lokaler
Lokala aktiviteter
Lokala arbetsmöten, 10 bygder x 4 möten/år x 10 pers á 100kr
Inspiratör seminarier
Externa tjänster
Styrgrupp (arvoden, möteskostnader, resor)
Förstudier, utvecklingsplaner
Lokala företagsdagar

13. Beräknad finansieringsplan (exkl ideell tid):
Finansiering
Lokal utveckling Sollefteå
Lokal utveckling Högakusten

480000
120 000
70 000
80 000
135 000
40 000
60 000
45 000
1 030 000

100 000
930 000
1 030 000

14. Ideellt arbete och övriga ideella resurser. Uppskatta ideell tid i timmar.
Ideellt arbete är arbetsinsatser som projektet inte betalar för. Berätta också vad det ideella
arbetet ska bestå av. Ideella övriga resurser kan vara lokaler som ni inte betalar hyra för eller
byggmaterial ett företag skänker.
Med detta arbetssätt kommer de medverkande bygderna att bidra med 500 timmar av ideellt
arbete.
15. Vilka samarbetspartners har ni?
Sollefteå kommun, företagarföreningar och föreningsliv i Sollefteå kommun.
Spara ner dokumentet och döpt det med den sökandes namn, skicka dokumentet med
e-post till: jenny@leaderhogakusten.se

