
för en levande landsbygd
kan bli verklighet med stöd från 
Leader Ranrike Norra Bohuslän! 

	 	 	 			

Ansökan …..
… ska göras på särskilda ansökningsblanketter som 
kan hämtas på hemsidan, www.tillvaxtbohuslan.se 
och mejlas eller skickas in till föreningen 
Leader Ranrike Norra Bohuslän. 

Leader Ranrike tar löpande emot ansökningar och 
har ca 4 beslutsmöten per år.

Kontakta oss gärna!
Vid behov anordnar vi projektverkstäder och 
erbjuder råd och stöd för att utveckla din/er idé!

Verksamhetsledare: 
Carin Alfredsson, tel. 0524-282 39, 0708-10 64 99

Ekonom/administratör: 
Bror Lundberg, tel. 0524-282 98

Mer information …
… www.tillvaxtbohuslan.se 
under ”Leader Ranrike N B”

 
Naturbruksgymnasiet Dingle, Kustv. 12
450 52 Dingle

Mail: ranrike@stromstad.se

Stöd ges till nya samarbeten och satsningar som 
växer fram från människor som bor och verkar i 
området.

Idéer som gör området attraktivare och mer 
konkurrenskraftigt.

Din idé
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Vi söker projektidéer som bidrar till...
• Attraktiva och levande samhällen
• Besöksnäringen som tillväxtfaktor
• Nytänkande kring miljö- och energi ur ett lokalt perspektiv
• Engagerade barn och ungdomar 
• Kultur som utvecklingskraft
• Vitaliserat näringsliv

Stöd till landsbygden!
Leader betyder ”Samordnade aktiviteter för eko-
nomisk utveckling på landsbygden” och är en del av 
Landsbygdsprogrammet. I hela Sverige finns ca 65 
Leaderområden. Ett av dem är Leader Ranrike Norra 
Bohuslän som omfattar Lysekil, Tanum, Sotenäs, 
Munkedal och Strömstad kommuner. Med hjälp av 
35 mkr under sju år kommer stöd att ges till nya 
idéer som skapar hållbar tillväxt och utveckling ur 
ett lokalt perspektiv.

Grundfinansiering finns från EU, stat och kommun. 
Alla projekt som beviljas måste också satsa eget 
kapital eller ideell arbetstid (som regel 30 % av 
projektbudgeten). 

Hur bedöms en ansökan?
Din ansökan bedöms av föreningen Leader Ranrike
Norra Bohuslän utifrån den lokala utvecklings-
strategin och de prioriteringar som har tagits fram 
för området. Föreningens styrelse, s.k. LAG-grupp, 
består av 14 personer från områdets näringsliv, 
kommuner och föreningar.

…och bör kännetecknas av följande inslag:
• Nytänkande – idén ska vara innovativ och leda till utveckling, där människors  
 kompetens och områdets tillgångar bättre tas till vara. Projektet ska vara väl
  avgränsat mot sökandes ordinarie verksamhet. 
• Tillväxt och sysselsättning – idén bör leda till ökad sysselsättning och hållbar
  ekonomisk utveckling.
• Lokal förankring och genomförande – de som berörs av idén ska gärna vara  
 delaktiga i projektets utformning. Förutsättningarna för att nå ett bra resultat  
 är att deltagarna är överens och har rätt kompetens och drivkraft. 
• Samarbete – för att lyckas långsiktigt behövs gemensamma krafter, där nya  
 samarbeten prioriteras, t.ex. mellan föreningar, företag och kommuner. 
• Tydliga effekter – projektet ska ge tydliga resultat som står i proportion
  till kostnaderna. 
• Långsiktighet – det bör finnas en plan för hur idén ska kunna stå ”på egna ben”  
 efter projekttiden. Leader stödjer uppstarten av nya hållbara verksamheter i  
 området.


