LEADER
SÖRMLANDS
KUSTEN
EN FUNKTIONELL OCH HÅLLBAR LUSTGÅRD SOM FÖRENAR STAD OCH LAND.
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OM LEADER
& LEADERMETODEN
Kännetecknande för leadermetoden är att boende
och verksamma i ett område driver och påverkar

utvecklingen i sitt område, ett underifrånperspektiv.
Det är också grundläggande att det bygger på
samverkan mellan tre parter, ideella krafter,
privat och offentlig sektor. Finansiering
av projekt som drivs med

leadermetoden kommer från
EU, staten och kommuner
i området. Ansökan om

SALEM

projektmedel kan
göras fram

SÖDERTÄLJE

till 2020.

TROSA
NYKÖPING
OXELÖSUND

ÖVERGRIPANDE MÅL
• Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla
de gröna och blå näringarna och den lokala
matproduktionen
• Skapa förutsättningar för strategisk mångfald
• Utveckla modeller för boende, mötesplatser
och lokal service på landsbygden
• Skapa fler arbetstillfällen genom att
utveckla turismen
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NÄRA
MAT

Inom området Nära Mat fokuserar vi både på det traditionella
och det ekologiska jordbruket samt på lokala mathantverkare.
Målet är att skapa fler arbetstillfällen, bättre lönsamhet och
större hållbarhet exempelvis genom att utveckla smarta
logistiklösningar, stödja lokalt mathantverk och kravcertifierad odling samt möjligheter till lokal försäljning
av jordbruksprodukter.
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STRATEGISK
MÅNGFALD
I vårt område bor många människor med utländsk bakgrund.
Målet är att bli bättre på att ta vara på deras kunskaper och
erfarenheter genom att integrera dem i våra projekt. Leader
Sörmlandskusten kommer att inspirera till och stödja projekt
som syftar till att utveckla gemensamma aktiviteter mellan
nya svenskar och de som är födda i Sverige.

ÖKAD
TURISM
För att stärka turismen inom området fokuserar vi på de
tillgångar vi har i regionen. Bland annat tillgången till skärgård,
fiske i insjöar och vattendrag, en levande landsbygd och
produktion av lokala råvaror. Det finns stora möjligheter att
öka turismen om alla aktörer blir bättre på att marknadsföra,
paketera, samverka och leverera sina produkter.

BO, LEVA & VERKA
PÅ LANDET
Projekt som utvecklar mötesplatser, förbättrar service eller
skapar nätverk på landsbygden kan få stöd från Leader
Sörmlandskusten. Vi vill också verka för ökad bostadsproduktion
och ge fler människor möjlighet att bo och verka utanför städerna.
Det bidrar till att skolor, butiker och annan service bibehålls.

ANSÖK
OM PROJEKTPENGAR
Har ni en projektidé som ni tror kan passa in
under Leader-metoden och som kan leda till

nya arbetstillfällen, produkter eller tjänster? Då

kan ni anmäla en skriftlig idéskiss till oss via vår

hemsida www.leadersormlandskusten.se och få
en återkoppling från verksamhetsledaren.
Vi hjälper till att utveckla, knyta kontakter

och söka stöd om er idé passar in i Leader
Sörmlandskustens strategi.

VILL
NI VETA
MER?
Klokt, samla ihop ett antal aktörer så kommer

vi ut och informerar, eller ring och fråga oss så
berättar vi mer!

LEADER SÖRMLANDSKUSTEN
TORPS SÄTERI • 640 33 BETTNA
TEL: 070-725 62 69
E-POST INFO@LEADERSORMLANDSKUSTEN.SE

