
SKÅNES ESS 2014-2020
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 
Bromölla • Kristianstad • Osby • Östra Göinge

Har du en idé som kan utveckla bygden där 
du bor eller verkar? Då kan du söka stöd 
från Skånes Ess för att förverkliga den.

Vem kan söka?
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan 
söka stöd för att främja utvecklingen i leaderområdet.

Vad kan man få stöd för?
Insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är 
förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, 
boendemiljö, kunskap, service m.m, samt bidrar till 
måluppfyllelse i den lokala utvecklingsstrategin för 
leaderområdet.

Hur ansöker man?
Man ansöker via e-ansökan och med e-legitimation. 
Kontakta alltid leaderkontoret innan ni söker.

När kan man lämna in ansökan?
En ansökan kan lämnas när som helst under året. Det är 
sedan den lokala styrelsen, LAG, som bedömer vilka 
projekt som får stöd. 

KONTAKTA SKÅNES ESS: 
044-22 95 50

info@skanesess.se • www.skanesess.se

STÖD FÖR LOKAL UTVECKLING 
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 
anänds inom EU för att stötta lokala initiativ 
och skapa hållbar utveckling, 

Metoden bygger på gränsöverskridande samarbete mellan 
olika sektorer och aktörer. Skånes Ess omfattar kommu-
nerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Varje leaderområde har sin egen utvecklingsstrategi som 
bygger på de lokala behoven och styr vilka idéer som kan 
få projektstöd. Den lokala styrelsen, LAG (Local Action 
Group), beslutar om stöd.

Leader är en fransk förkortning som står för Liaison Entre 
Actions de Développement de l´Economie Rurale (Samverkande 
åtgärder för att stärka den ekonomiska utvecklingen på landsbygden).

Perioden 2014-2020 arbetar vi för:
1. Stärkt identitetsskapande profil.
2. Förhöjda innovationskrafter.
3. Ökad lokal påverkansmöjlighet.
4. Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt.
5. Utveckling, nyttjande och vårdande av natur-och 
 kulturresurser.
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Korskopplingar 
– nya nätverk och innovationer

1. Utveckla eller förädla nya produkter, tjänster, 
 arbetstillfällen eller arbetsprocesser genom 
 nya/tvärsektoriella samarbeten.

2. Frambringa nya, innovativa idéer eller aktiviteter 
 genom samverkan mellan flera olika intressegrupper.

3. Skapa nya samarbeten mellan föreningar, företag 
 eller offentliga organisationer för miljöförbättrande   
 insatser. 

4. Genomföra kompetensutveckling med minst tre 
 aktörer i bred samverkan för ökad tillgänglighet i 
 samhället. 

5. Skapa nya samarbeten mellan föreningar, företag
 eller offentliga organisationer, som inte arbetat ihop
 tidigare, för att skapa sysselsättning eller nya företag. 

Konkurrenskraft 
– företagande och tillväxt
1. Öka sysselsättningsgrad i företag. 

2. Pröva nya metoder för långsiktigt hållbart företagande 
 i samverkan ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
 perspektiv. 

3. Skapa fler arbetstillfällen för unga. 

4. Genomföra kompetensutveckling som skapar 
 utbyten mellan forskning och verksamheter. 

5. Stärka marknaden för hållbar lokal produktion.

Land/vatten 
– hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser
1. Öka samverkan mellan mark-, skogs- och 
 vattenverksamheter för hållbart nyttjande av 
 natur- och kulturresurser. 

2. Implementering av miljöfrämjande åtgärder på lokal
 nivå; i byar, på gårdar och i mindre tätorter. 

3. Förbättra vattenmiljön i sjöar och vattendrag mot 
 Hanöbukten.

4. Främja hållbart friluftsliv och långsiktigt hållbar 
 natur- och kulturturism.

5. Öka kompetens och höja engagemang för kultur- 
 och naturmiljö. 

Social inkludering 
– mötesplatser och styrka genom mångfald 
1. Skapa nya och inkluderande mötesplatser för olika 
 grupper i samhället och för olika intressen.

2. Skapa nya samverkans- och mötesformer för att 
 främja sysselsättning för personer långt från 
 arbetsmarknaden.

3. Öka kunskapen i området om dess olika grupper 
 samt inventera kompetensen för att bidra till social
 inkludering, minska utanförskap och öka 
 möjligheten till arbete.

4. Öka samverkan mellan tätort och landsbygd för att 
 bättre nyttja resurser och kompetenser.

FYRA INSATSOMRÅDEN
För att kunna få stöd från Skånes Ess måste 
din idé passa in i den lokala strategin. 
Projekten fördelas i strategins fyra insatsområden: 
Korskopplingar, Social inkludering, 
Konkurrenskraft och Land/vatten. 

Samtliga projekt ska också ta hänsyn till de horisontella 
målen för strategin: Hållbar utveckling, innovativ ansats, 
jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering, 
miljö och klimat samt tillgänglighet.

Vår vision och målbild är att Skånes Ess år 2020 
är ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande 
av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla. 

Skånes Ess
2020


