
Har du en idé som 
utvecklar Södra Bohuslän?



Föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för landsbygdsutveckling 
hos Leader Södra Bohuslän. Projekten ska genomsyras av

INNOVATION
Leaderprojekt ska vara nytänkande. Det kan handla om nya sätt att lösa problem, en ny 
produkt, en ny metod eller en ny process. Leaderstöd ges inte till ordinarie verksamhet.
 
HÅLLBARHET
Leaderprojekt ska vara hållbara, skapa värden eller verksamhet som finns kvar efter 
projekttidens slut.

SAMARBETE
I leaderprojekt samarbetar olika aktörer. Samarbetet får gärna vara gränsöverskridande 
och sträcka sig över olika branscher, kommuner, samhällssektorer eller länder.

UNDERIFRÅNPERSPEKTIV
Det är de som kommer med idén, som är delaktiga i och driver projektet.



Leader Södra Bohuslän är en ideell förening som verkar för att gynna 
lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.

Leader Södra Bohusläns område sträcker sig över sju kommuner. Det är 
Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra 
skärgård. 

Leader Södra Bohusläns utvecklingskontor finns i Stenungsund och det är dit man 
vänder sig för att få hjälp med sin ansökan.
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BESÖKSNÄRING LOKAL MAT    

Insatsområdet handlar om att göra Södra Bohuslän 
ännu mer attraktivt att turista i. Vi vill gärna se 
innovativa idéer som bidrar till nya hållbara besöks-
anledningar, aktiviteter, sevärdheter, evenemang eller 
nya turistiska produkter. Till exempel genom att bilda 
nya nätverk av olika aktörer för att skapa synergieffek-
ter som gynnar regionen.   

Efterfrågan på närproducerad och ekologisk mat ökar, 
vilket skapar möjligheter för en ny marknad. Hur kan 
man sammanföra aktörer för att göra den 
närproducerade maten tillgänglig för konsumenter? 
Vi vill se kreativa lösningar för att utveckla resursen 
lokal mat. Fokus inom insatsområdet ligger på nya pro-
dukter, ökad lokal samverkan för breddad verksamhet 
i lantbruket, samt nya lösningar för miljömässigt hållbar 
produktion.

Leader Södra Bohusläns Insatsområden



LOKAL SERVICE 
tillgänglighet och delaktighet

MILJÖEFFEKTIVISERING

Attraktionskraften för att vilja bo och verka i ett område 
styrs av faktorer som boendemiljö, kultur- och fritids-
utbud, samt medborgarnas möjligheter till utveckling. 
Fokus inom detta insatsområde är att skapa nya 
mötesplatser, innovativa lösningar på lokala angeläg-
enheter, resande och infrastruktur, ökad tillgång till 
natur- kultur- och friluftsliv, samt ökad 
delaktighet i lokalsamhället. 

Innovativa idéer som kan utvecklas till projekt som 
bidrar till att nå insatsområdets mål kan söka stöd. 
Det kan handla om nya hållbara lösningar för förnybar 
energi och energieffektivisering, nya sätt att göra 
transporter miljömässigt hållbara, återvinning av 
avfall eller ekologiskt och biologiskt kretslopp. 



För att uppnå vår vision arbetar vi med tre övergripande mål 

En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän - 
Här ingår satsningar som ska bidra till en smart ekonomiskt hållbar tillväxt i området.

En levande och socialt hållbar del av Bohuslän -
Satsningar inom detta mål ska bidra till goda förutsättningar till att bo och leva i området.

En miljömässigt hållbar del av Bohuslän -
Satsningar inom detta mål ska bidra till innovativa lösningar för miljömässig hållbarhet i lokal utveckling. 

Alla projekt måste också ta hänsyn till våra horisontella mål 
jämställdhet och icke-diskriminering samt miljö och klimat

En levande, kreativ och unik del av Bohuslän - tillgänglig för alla



Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om förutsättningarna för att starta ett projekt inom Leader?
Vill du bli medlem i föreningen? Har du frågor om Leader? Kontakta Leader Södra Bohuläns
utvecklingskontor. Mer information hittar du även på www.leadersodrabohuslan.se.

Anna Levin - Verksamhetsledare   Frida Larsson - Kommunikatör/Ekonom
Telefon:  0705- 08 47 49    Telefon:   0730-64 49 29
E-post:  anna.levin@leadersodrabohuslan.se E-post:   frida.larsson@leadersodrabohuslan.se
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