
Bilaga 6: Exemplifiering av Synergieffekter 

Insatsområde 1 – Passionerat entreprenörskap i samverkan 
Exempelvis skulle projekt ur de olika fonderna kunna skapa synergieffekter enligt följande. Via 
Landsbygdsprogrammet/EJFLU finns möjlighet för företagare från de gröna näringarna att kunna 
expandera och nyanställa. Detta led skapar en grundförutsättning för att skapa lokala arbeten. Efter ett 
avslutat projekt finns fler företag inom de gröna näringarna alternativt fler arbeten inom de gröna 
näringarna.  

I nästa skede, alternativt simultant med utvecklingen av de gröna näringarna skulle pengar från Regionala 
Utvecklingsfonden/ERUF kunna bidra till att stödja entreprenörskapet och näringslivsutvecklingen inom 
befintliga och nystartade företag.  

Ett Socialfondsprojekt/ESF skulle kunna ha till syfte att säkerställa att expansionen inom de lokala 
näringarna stärker personernas deltagande på arbetsmarknaden. På detta sätt finns fler vinnare i den lokala 
utvecklingen. Socialfonden som komplement till Jordbruksfonden och regionala Utvecklingsfonden ger 
möjligheten att skapa tillväxt utan att det sker på bekostnad av människor som står långt från 
arbetsmarknaden. 

Dessa projekt kan med fördel komplettera varandra och finna samverkanslösningar för deras respektive 
verksamheter. Samverkan i någon form måste finnas antingen inom respektive projekt eller mellan olika 
projekt. Samverkan bygger framtiden.  

En trefondssynergi inom detta insatsområde skulle kunna ge effekter på samtliga av våra övergripande 
mål. 

Insatsområde 2 – Levande lokalsamhällen för alla 
Inom detta insatsområde är möjligheterna nästintill obegränsade när det kommer till 
Landsbygdsprogrammet/EJFLU. Vi ser framför oss att det kan handla om byutvecklingsplaner och 
skapande av generationsöverskridande mötesplatser. 

Ett levande lokalsamhälle kräver lokala arbetstillfällen för att man ska kunna arbeta på den ort man bor 
och därmed en satsning på den lokala ekonomin och näringslivets konkurrenskraft. Detta arbete kan med 
fördel stärkas med hjälp av Regionala Utvecklingsfonden/ERUF.  

Insatsområdet heter Levande lokalsamhällen för alla för att lägga extra tyngd vid allas rättighet att få känna 
sig inkluderade i samhället. Särskilda satsningar på utlandsfödda och barn till utlandsföddas delaktighet 
eller satsningar på sociala företag kan finansieras ur Socialfonden/ESF. Detta för att säkerställa att 
lokalsamhällena verkligen blir till för alla.  

 
Insatsområde 3 – Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 
Vi har en storslagen natur och en historia med stark kulturell särprägling. Inom detta insatsområde kan 
man arbeta med jordbruksfonden för att återställa, bevara och förstärka den biologiska mångfalden.  

Med den regionala utvecklingsfonden man samtidigt arbeta med insatser som skapar möjlighet till hållbara 
investeringar inom hållbar tillväxt för att säkerställa att våra fantastiska naturresurser tillgängliggörs på ett 
sätt som inte påverkar framtida generationers möjlighet att ta del av våra natur- och kulturmiljöer.  

Med hjälp av socialfonden kan vi matcha personer som står långt från arbetsmarknaden med den lokala 
arbetsmarknadens behov. 
 



Insatsområde 4 – Innovation/Ny teknik/nya Lösningar/Forskning 
Genom Landsbygdsprogrammet/EJFLU kan vi främja innovation, samarbete och utveckling av kunskap 
på landsbygden.  

Genom Regionala Utvecklingsfonden/ERUF kan vi utveckla nya lösningar som främjar mikro- och 
småföretagens tillväxt. 

Med Socialfonden/ESF kan vi arbeta med kompetenshöjande åtgärder för företagare för att dessa på ett 
bättre sätt ska kunna bedöma arbetskraft, i synnerhet av unga, kvinnor och utlandsfödda och barn till 
utlandsfödda. 

 

 


