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God fortsättning på det nya året önskar Leader Sjö, Skog & Fjäll!

Lokalt ledd utveckling med Leadermetoden - det är det fullständiga namnet på

det vi i dagligt tal brukar kalla Leader. Men det som sker hos oss har alltid fokus

på att utvecklingen leds av de som finns på platsen. Småföretagare som ger

service och skapar arbetstillfällen, och föreningsaktiva som skapar trivsel och

trygghet. Det är ofta just de som är drivande i de projekt vi stödjer: så att

bygden ska bli en ännu bättre plats att bo och leva på.

Nu står vi i en spännande brytpunkt när vi både förlänger innevarande

programperiod, och påbörjar arbetet med en ny, på samma gång. 2021 kommer

att bli ett spännande och händelserikt år!

NYHET 1: Nu påbörjar vi arbetet att ta fram en strategi för 2027!

Varför det udda året? Jo, vår verksamhet följer EU-s programperioder, och nu

går vi in i en ny sådan, 2020-2027. Med detta så börjar vi om arbetet med att ta

fram en ny strategi. Strategin pekar ut riktningen för vilken utveckling som LAG

ska stödja de kommande åren, vilka mål vi ska jobba för, och vilka

insatsområden som ska finnas.

Rent praktiskt så kommer det att tillsättas en referensgrupp bestående av

representanter för aktörer inom Leaderområdet som ska bidra med sina

perspektiv. Det kommer att upphandlas en skrivare/processledare för detta

arbete. Vår styrelse - LAG - kommer att fungera som en styrgrupp och

samordna arbetet.

Är du, din organisation (förening eller företag) intresserad av att medverka eller

delta på något sätt? Ta kontakt med LAGs ordförande: pelle@coompanion.se

https://view.minutemailer.com/ef83d133963b501cbf89662f7d6c85d0
mailto:pelle@coompanion.se


NYHET 2: Förlängningsår 2021-2022

Sitter du inne med spännande projektidéer så välkomnar vi fortfarande nya

ansökningar! Vi har fått chans att arbeta vidare med strategi 2020 i ytterligare

två år, 2021-2022.

NYHET 3: Mina Sidor byggs om

Många har förbryllats över hur e-tjänsten för ansökan och utbetalning är

uppbyggd (inte minst vi som arbetar på Leaderkontoret). Jordbruksverket

meddelar nu att hela gränssnittet byggs om. Mina Sidor kommer därför få ett

nytt, fräscht och framförallt mer pedagogiskt utseende under våren.

NYHET 4: Leader on tour

Du har väl inte missat filmerna om några av våra fantastiska projekt som är mitt

i sitt genomförande? Följ med till Husfabriken i Mörsil, motionsloppet Holy Race

i Offerdal, ledsystemen i Funäsfjällen och den breda kultursatsningen i Åre.

Senare i vår hoppas vi kunna färdigställa filmen om Fjällflytt i Ljungdalen.

Filmerna finns på sjoskogfjall.se/leaderontour samt vimeo.com/sjoskogfjall

där vi även laddat upp trailers till samtliga filmer.

http://www.sjoskogfjall.se/leaderontour
https://vimeo.com/sjoskogfjall


Och så till sist...

Årsmötet för Leader Sjö, Skog & Fjäll blir den 21 april kl. 18.30. Det kommer

även i år att vara digitalt.

Vill du eller din organisation bli medlem?

Kontakt till valberedningen: peter.jansson@are.se

Följ Leader Sjö, Skog & Fjäll på Facebook för att ta del av den lokala

utvecklingen i ditt område. Det är på landsbygden det händer!

Leader Sjö, Skog & Fjäll, Ösavägen 14, 836 94, Ås, Sverige
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