Landsbygdsprogrammet
i Bygdegårdsrörelsen

Här finns pengar att söka
Det nya landsbygdsprogrammet, som gäller fram till 2020 är i uppstartsfasen. Här presenterar vi
hur landsbygdsprogrammet är uppbyggt, vilka stöd som finns att söka och hur ni går tillväga för att
söka pengarna. Detta är en utmärkt möjlighet att utveckla såväl bygdegården som bygden.
Har ni frågor? I varje distrikt finns det en landsbygdsprogramsansvarig som ni kan kontakta för att få
mer information. Ni kan även kontakta Carina G. Hördegård på förbundskansliet som är
samordnare för landsbygdsprogrammet: carina@bygdegardarna.se

35 000 000 000

... kronor, drygt, är landsbygdsprogrammets budget på fram till 2020.
Finansieringen sker ungefär till hälften av pengar från EU och andra
halvan från Sverige.

LANDSBYGDSPROGRAMMET
2 vägar för bygdegården att söka
Stöd kan sökas från Länsstyrelsen och från Leader/LLU.
Pengarna i landsbygdsprogrammet fördelas via Jordbruksverket (SJV) som i sin tur fördelar pengar till länsstyrelserna
och Leader/LLU.

1. FÖR VAD KAN VI SÖKA PENGAR FÖR FRÅN LÄNSSTYRELSEN?
STÖD FÖR IDROTTSANSLÄGGNINGAR
OCH SAMLINGSLOKALER
» Utgifter för att genomföra investeringen, som köp av arbete
och nytt material, köp eller avbetalningsköp av ny eller begagnad utrustning och nya maskiner.
» Tjänster som du köper av arkitekter, ingenjörer och konsulter.
» Köp eller utveckling av programvara.
Tänk på: Om du köper begagnad utrustning måste du intyga
att den tidigare ägaren inte har fått stöd för inköp av den.
SMÅSKALIG INFRASTRUKTUR
» Stöd för att sätta upp vägbelysning, anlägga mindre vägar,
bygga bryggor och broar, anlägga pendelparkering, skapa
system för samåkning.

NATUR OCH KULTURMILJÖER
»Stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskap och renskötselområden. Samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt
värdefulla och gör området mer tilltalande kan också ingå här.
Tänk på: Projekt ska bidra till att stärka landskapets natur- och
kulturvärden inom en by eller bygd. Detta innebär att det på
något sätt ska utveckla området till en miljö som är attraktiv
att bo i vad gäller friluftsliv och rekreation. Det ska också ge
bättre förutsättningar för turism och annat företagande.

ANDRA MÖJLIGHETER TILL STÖD
»Ytterligare två möjligheter som finns att söka stöd för är kompetensutveckling och att utveckla servicepunkter.

REKREATION OCH TURISM
» Investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder
för vandring, cykel, kanot och skoter. Dessa ska vara fria att
använda för allmänheten.
»Stöd för att ta fram och sprida turistinformation. Hit räknas
information som syftar till att få fler besökare till landsbygden,
exempelvis turistbroschyrer, webbplatser och informationskyltar om bygden och de natur- och kulturarv som finns.

2. HUR MYCKET PENGAR KAN VI FÅ?

4. HUR SÖKER VI?

Utgifterna inom områdena idrotts- och samlingslokaler,
småskalig infrastruktur, turism och rekreation måste vara minst
100 000 kronor. Inom kulturbyggnader gäller minst 50 000
kronor. Länsstyrelserna kan även besluta om en högsta bidragsnivå, vilken kan vara olika över landet.

Ansökan ska ske digitalt på en särskild blankett som finns på
Jordbruksverkets hemsida. Den som söker måste ha en e-legitimation. Ansökan ska göras av en person i föreningen men man
måste först fylla i en fullmakt där den som är firmatecknare
skriver på att den som söker är behörig att söka för föreningen.
Blanketten om fullmakt finns på Jordbruksverkets hemsida.
Man ansöker alltså på Jordbruksverkets webbplats, sedan är
det länsstyrelsen i ditt län som bedömer och fattar beslut. Ta
kontakt med din länsstyrelse om du undrar över något.
I ansökan kommer ni att behöva uppge:
» vad ditt projekt eller din investering ska göra
» vilka som ska genomföra projektet eller investeringen
» budget och finansiering
» tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört
» varför du vill genomföra projektet
» vem som är målgruppen
» vilka mål du har med investeringen eller projektet
» hur du ska ta tillvara resultatet.

25% offentlig
medfinansiering
(kommun, länsstyrelse, arvsfonden). Vissa
länsstyrelser kan
eventuellt ta
dessa kostnader.

10% egen
insats som
måste ske
med egna
medel
(eget arbete
räknas ej)
65% ger
Länsstyrelsen

3. NÄR FÅR VI PENGARNA?
Jordbruksverket betalar ut hela stödet först när alla punkter
nedan är uppfyllda:
» du har fått beslut om att du får stöd för din investering
» du har genomfört hela eller delar av investeringen
» du har betalat för de utgifter du haft i samband med investeringen och som du har beviljats stöd för
» du har sökt om utbetalning senast det datum som står i ditt
beslut
» länsstyrelsen har handlagt ansökan om utbetalning och
godkänt utgifterna.

5. NÄR KAN VI SÖKA?
»Ni kan söka nu! Det finns kompletta ansökningshandlingar
hos Jordbruksverket. Handläggningen tar cirka 3 månader.

6. KAN VÅR FÖRENING SÖKA?
»Bygdegårdsföreningar belägna på orter med mindre än 3 000
invånare kan söka om medel från Länsstyrelsen.

Två miljarder anledningar
att söka pengar från LLU
Nu kan man söka stöd hos
Jordbruksverket inom
lokalt ledd utveckling (LLU)
genom leadermetoden.
Cirka två miljarder kronor
finns att fördela fram till
2020.

Stora delar av Sverige täcks av
leaderområden. I varje Leaderområde finns det ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta
emot ansökningar.
Nytt för denna programperiod är bland annat att fyra
EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra
fonderna är: jordbruksfonden
för landsbygdens utveckling,
regionala utvecklingsfonden,
socialfonden och havs- och fiskerifonden. Dessa fyra samverkande fonder öppnar för nya
typer av leaderprojekt.
Inom varjeleaderområde finns
en ideell förening som kallas
för LAG-grupp. Detta är en
trepartssamverkan med representanter från det offentliga,
privata och ideella.
Just samverkan är något som
betonas väldigt mycket inom
lokalt ledd utveckling.
– Man strävar efter partnerskap i varje projekt. Det är viktigt med samverkan i projekt
säger Sven-Anders Svensson,

bedömning av ert projekt.
Kriterier och poängbedömning
finns i respektive områdes egna
strategier och hjälp kan fås från
leaderkontoret. Det innebär
att det är viktigt att ha en bra
dialog med leaderområdet och
att läsa deras strategi och vilka
kriterier som är viktiga och vad
som poängbedöms.

ekonomiansvarig på lokalt ledd
utveckling i Halland.
– Det är lite större möjligheter i denna period säger han,
inte minst mellan stad och
land, i och med socialfonden
och regionala utvecklingsfonden. Helt nytt är också företagsstöd till enskilda företag.

Det finns totalt cirka två miljarder kronor för lokalt ledd
utveckling fram till 2020, fördelat på 48 leaderområden i
Sverige. Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja
utvecklingen inom ett leaderområde kan söka stöd, privatpersoner kan däremot inte söka
stöd. Verksamhetsutveckling
anses vara det viktigaste, men
ett projekt kan även innehålla
investeringar.
Stöd ges för projekt som bidrar till utveckling i ett leader
området enligt den utvecklingsstrategi som respektive
leaderområde har tagit fram. De
som söker måste bidra med eget
arbete eller privata pengar. Hur
stor del som behöver vara ideell
tid kommer variera mellan de
olika områdena, men kommer
uppskattningsvis ligga runt 30
procent. Varje ideell timma är
värd 220 kronor. Observera att
det inte går att få stöd för redan
befintlig verksamhet.

För att kommaigång bör
ni börja med att kontakta ert
leader
område. De kan hjälpa
er att utforma er projektplan så
att den passar in deras strategi.
Ansökan görs via Jordbruksverkets e-tjänst som du hittar på
deras hemsida, www.jordbruksverket.se. Den som skickar in
ansökan behöver ha ett bankid och en fullmakt från den sökande organisationen. Sökperioderna varierar bland de olika
områdena, information om när
man kan söka projekt finns på
respektive leaderområdes hemsida. Vid beslut görs en poäng

som kallas leaderområde. De tre
sektorerna har tillsammans tagit
fram en lokal utvecklingsstrategi
för området och de har även valt
vilka fonder de har med i strategin. Detta påverkar i sin tur vilka
projekt som kan tilldelas pengar.
Det är LAG som utifrån s trategin
bestämmer vilka projekt som
prioriteras i deras leaderområde.
I alla områden finns ett bemannat leaderkontor med en

verksamhetsledare. På leaderkontoret kan du få hjälp med processen från idé till projekt. De som
bor och verkar i området kan
vara med och driva och påverka
utvecklingen. Genom samverkan
mellan olika projekt och aktörer
kan insatserna förstärka varandra
för att möta de behov som finns.
Det är Jordbruksverket som samordnar och ansvarar för förvaltningen.

I vissa leaderområden finns
det så kallade paraplyprojekt.
Ett paraplyprojekt har ett tydligt tema och innehåller flera
mindre delprojekt. Syftet med
dessa är att förenkla administrationen för de som söker stöd
för mindre projekt som ryms
inom paraplyprojektet.
– Utgå ifrån behov i er förening, något som ni vill utveckla.
Dels verksamhetsidé eller kombinerat med utveckling, investering i huset. Att man ”gör
något som man inte har gjort
tidigare i sin lokal, att man har
en vilja och en idé”, tag sedan
kontakt med ert leaderkontor,
säger Sven-Anders Svensson.
Finansiering av projekt är i
två delar när det gäller leaderprojekt, 67 procent kommer
fån EU och 33 procent från
kommunen.
– Leaderprojekt ger möjligheter till landsbygden, säger
Sven-Anders Svensson.

Sven-Anders Svensson.
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CARINA G. HÖRDEGÅRD

LEADER I KORTHET

Leader är en metod där privat,
ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra
till lokal utveckling. Människor
från de tre sektorerna samlas i ett
partnerskap och bildar en ideell
förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG (Local Action
Group).
LAG är de som leder arbetet
och de verkar alltid inom ett
begränsat geografiskt område

Stöd kan ges till
• Projekt som är till nytta för
många personer i området
• Projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller
landsbygdens attraktivitet
• Projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag


Källa: jordbruksverket.se

L O K A LT L E D D U T V E C K L I N G I K O R T H E T

H I T T A
DITT
O M R Å D E !

01 – Tornedalen 2020 – EJFLU, ERUF, ESF
02 – Fiskeomr. Tornedalen Haparanda skärgård – EHFF
03 – Leader Polaris 2020 – EJFLU, ERUF, ESF
04 – Spira Mare 2020 – EJFLU, ERUF, ESF
05 – Lappland 2020 – EJFLU, ERUF, ESF
06 – Leaderområde Vindelälven – EHFF
07 – Skellefteå Älvdal – EJFLU, ERUF
09 – Leaderområdet 3sam – EJFLU, ERUF, ESF
10 – LLU i Höga kusten – EJFLU, ERUF
11 – Leader Sjö, Skog & Fjäll – EJFLU, ERUF, ESF
12 – Leader Mittland Plus – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
13 – Utveckling Hälsingebygden – EJFLU, ESF
14 – Dalälvarnas utvecklingsområde – EJFLU, ERUF, ESF
15 – Leader Gästrikebygden – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
16 – Växtlust Värmland – EJFLU, ERUF, ESF
17 – Leader Närheten – EJFLU, ERUF, ESF
20 – Leader Nedre Dalälven – EJFLU, ERUF, ESF
21 – Upplandsbygd – EJFLU, ERUF, ESF
22 – Leader Stockholmsbygd – EJFLU, ESF, EHFF
23 – Framtidsbygder – EJFLU, ERUF, ESF
24 – Fiskeområde Vänern – EHFF
25 – LEADER Mellansjölandet – EJFLU, ERUF, ESF
26 – Leader Mälardalen – EJFLU, ERUF, ESF
27 – Leader Södermanland – EJFLU, ERUF, ESF
28 – Leader Sörmlandskusten – EJFLU
29 – Leader Bohuskust och gränsbygd – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
30 – Leader södra Bohuslän – EJFLU, ERUF, ESF
31 – Längs Göta Älv – EJFLU, ERUF, ESF
32 – Göteborgs Insjörike – EJFLU, ERUF, ESF
33 – Leader Nordvästra Skaraborg – EJFLU, ERUF, ESF
34 – Leader Östra Skaraborg – EJFLU, ERUF, ESF
35 – Leader Vättern – EHFF
37 – Folkungaland – EJFLU
38 – Kustlandet – EJFLU, ERUF
39 – Leader Sjuhärad – EJFLU, ESF
40 – Leader Västra Småland – EJFLU, ERUF, ESF
41 – Astrid Lindgrens Hembygd – EJFLU, ERUF
42 – LLU Halland – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
43 – Leader Linné‚Småland – EJFLU, ERUF, ESF
44 – Sydost Leader – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
46 – Lokalt ledd utveckling Gotland – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
47 – Leader Nordv. Skåne med Öresund – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
48 – Leader LAG PH – EJFLU, ERUF, ESF
49 – Skånes Ess – EJFLU, ERUF, ESF
50 – LLU MittSkåne – EJFLU, ERUF, ESF
51 – Lundaland – EJFLU, ERUF, ESF
52 – Söderslätt – EJFLU, ERUF, ESF
53 – Leader Sydöstra Skåne – EJFLU, ERUF, ESF, EHFF
8, 18, 19, 36 och 45 har inte prioriterats och finns därför inte heller
med på kartan. Dessa områden är markerade med:
Områden med havs- och fiskerifonden är markerade med en röd
kantlinje och blåa områdesnummer.
EJFLU = Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
ERUF = Regionala utvecklingsfonden
ESF = Socialfonden
EHFF = Havs- och fiskerifonden
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