Feedback från LAG
Intresseanmälan Leader Höga Kusten
Sökande: Myller Kultur & Händelser

LAG-möte 16 december 2020:
Intressant projekt och driven förening, med stark koppling till Höga Kusten-varumärket
och en näring med stor utvecklingspotential.
Frågor för sökanden att jobba med:
-

-

-

-

-

Vem är mottagaren av projektet? Förtydliga.
Hur tänker ni er fortsättningen efter projektet? Vad händer med plattform, drift
osv efter projektets avslut? Vem tar hand om detta?
Var ligger ambitionsnivån? Ska utvecklingen ske i området Vännersta-Järnsta, i
Nordingrå, i Höga Kusten eller regionalt? Behöver förklaras och förankras
tydligare i ansökan.
När ambitionsnivån är fastställd behöver det också vara tydligt vilka som ska vara
aktiva i projektet utöver de som anställs. Vilka kommer gå in med tid? Letter of
intent från dessa parter är i så fall bra, tillsammans med en förklaring hur de
kommer bidra och varför de ser positivt på projektet.
Hur tänker projektet samverka med High Coast Creative, Mannaminne m.fl.? Om
ambitionsnivån är att lyfta idén från Vännersta-Järnsta-klustret, behöver det vara
tydligt hur ni tänker er arbeta med andra stora kultur- och kreatörsaktörer.
Underlag som förklarar/fastställer vilka som ska samverka i projektet behövs.
En stor del i Leaders strategi handlar om att stärka entreprenörsklimatet i Höga
Kusten. Hur stärker projektet entreprenörskapet hos de som ingår i samverkan
kring projektet?
High Coast Art Valley finns redan som begrepp och plats https://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/kultur/museerochkonst/highcoasta
rtvalley.4.893164c167b47ab8c3134cd.html

Nästa steg:
Sökanden behöver arbeta med frågorna ovan. Om förstudien som Myller blivit beviljad
handlar om samma koncept, är det lämpligt att ta med LAGs feedback och bearbeta den
i förstudien. Oavsett förstudie, behöver feedbacken bearbetas för att en reviderad
intresseanmälan ska kunna ta en ny feedbackrunda hos LAG. Vid en ny feedbackrunda,
är det också möjligt att bjuda in representant(er) från Myller att delta och berätta mer
om sin idé samt svara på frågor.

