
Bilaga 3: Motivering 

I vårt Leaderområdet har vi valt att arbete med en trefondsstrategi. Detta val har gjorts av två 
huvudsakliga anledningar. Dels för att vi sett att bygderna efterfrågar satsningar som med enkelhet kan 
härledas till utvecklingssatsningar inom samtliga tre fonder och dels för att vi kunnat se att ett 
helhetsgrepp som innefattar dessa fonder ökar chanserna avsevärt att skapa synergieffekter och 
omfattande samverkan i vår region som helhet. Vi har identifierat bygdernas behov och har matchat dem 
mot fonder (men icke uteslutande) enligt följande: 
 
För Landsbygdsfonden: Vi utgör ett mycket glesbebyggt område och befolkningstrenden har under en 
mycket lång tid varit nedåtgående. Det är av yttersta vikt att arbeta för att bryta denna trend och göra vår 
region till en plats där man vill och kan leva. Våra fyra insatsområden kan alla matchas mot de 
övergripande målen med Landsbygdsprogrammet.   
 
För Socialfonden och Regionalfonden: Vi vill satsa på att stärka entreprenörskapet och därigenom 
skapa fler arbetstillfällen och nya lösningar för företagen på landsbygden. Samtidigt ser vi ett växande 
behov av att arbeta aktivt med att integrera unga, kvinnor, utlandsfödda och barn till utlandsfödda på 
arbetsmarknaden. Att kunna arbeta med satsningar från både regionalfonden och socialfonden gör att 
företagens tillväxt samtidigt kan bli en ny öppning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Genom att kompetensutveckla företagen kan man förbättra bedömningen av arbetskraftens kompetens. 
 

Tabell bilaga 3: Exempel på val av fond utifrån fondernas mål, kopplat till våra insatsområden 

 EJFLU ERUF ESF 

Passionerat 
entreprenörskap i 
samverkan 

Skapa förutsättningar för 
nyetablering för 
jordbrukare och underlätta 
för generationskifte inom 
jordbruken. 
 
Skapa förutsättningar för 
företag inom de gröna 
näringarna att kunna 
expandera och nyanställa 

Stöd till 
näringslivsutveckling och 
entreprenörskap 

Insatser för att främja hållbar 
sysselsättning och tillväxt som stärker 
deltagande personer ställning på 
arbetsmarknaden. 

Levande lokalsamhällen 
för alla 

Främja lokal utveckling på 
landsbygden 

Insatser som stärker den 
lokala ekonomin och det 
lokala näringslivets 
konkurrenskraft 

För alla: Satsningar på lokalsamhällen 
ska innefatta alla oavsett etnicitet, 
ålder, kön.  
 
Nya lösningar på lokala 
arbetsmarknader med ex sociala 
företag kan stärka individer som står 
långt från arbetsmarknaden. 

Attraktiva och 
dynamiska kultur- och 
naturmiljöer 

Återställa, bevara och 
förstärka den biologiska 
mångfalden 

Investeringar inom hållbar 
tillväxt. 

Matcha personer som står långt från 
arbetsmarknaden mot den lokala 
arbetsmarknadens behov 

Innovation/Ny teknik/ 
Nya 
lösningar/Forskning 

Främja innovation, 
samarbete och utveckling 
av kunskap på 
landsbygden. 

Utveckling av nya lösningar 
som främjar mikro- och 
småföretagens tillväxt. 

Kompetenshöjande åtgärder för att 
företagare ska kunna säkerställa rätt 
bedömning av arbetskraft, i synnerhet 
av unga, kvinnor och personer med 
utländsk bakgrund. 

 


