
Leader Upplandsbygds Nyhetsbrev  December 2015 

 

www.leaderupplandsbygd.se   

 

Ny hemsida 

Leader Upplandsbygd har en 

ny hemsideadress: 

www.leaderupplandsbygd.se 

Kick-off 25 jan kl 18:30 Gimo 

Tillväxtkontoret i Östhammars 

kommun bjuder in till Kick-off 

med  anledning av Lands-

bygdsprogrammets alla 

möjligheter till att söka stöd 

25:e januari kl 18:30 i Gimo, 

Kvarnen, Knutmassomuseet. 

Sofia föräldraledig 

Sofia går i december hem på 

föräldraledighet. Hon vill passa 

på att tacka för sin tid hos 

Leader Upplandsbygd! 

Vi tipsar om tillväxtverkets 

stöd för medel till förstudier 

och pilotprojekt för snabbare 

integration. Läs mer på: 

http://www.tillvaxtverket.se/h

uvudmeny/ansokaochrapporter

a/ansokningsomgangar.4.2109

9e4211fdba8c87b800017373.h

tml 

Leader Upplandsbygds 

LAG och kansli önskar 

god jul & gott nytt år! 

 

Leader Upplandsbygds kansli 

har stängt för julledighet och är 

åter på plats den 11:e jan 2016. 

 

Upplandsbygd              

Lokalt Ledd Utveckling 

Den 8 december godkände 

Jordbruksverket utveck-

lingsstrategin för Upplands-

bygd LLU. De kommer att ha 

en budget på 44, 9 miljoner 

och arbeta med Lands-

bygdsfonden, Regionala 

Utvecklingsfonden samt 

Socialfonden. Strategin tar 

avstamp i visionen: ”Upp-

landsbygd är hållbar, lev-

ande och attraktiv år 2022” 

med det övergripande för-

hållningssättet av "Ekono-

misk, socialt och miljö-

mässigt hållbar landsbygd" 

Kalendarium 
 

17/12 Kansliet stänger 

 

11/1   Kansliet öppnar 

 

18/2   LAG-möte 

 

6/4     LAG-möte 

 

6/4  Föreningsstämma 
 

Den 12 november hölls en projektgala i Uppsala! 

Vinnare av Leader Upplandsbygds bästa projekt  under program-

perioden utsågs i 10 olika kategorier. Följande projekt vann: 

Bästa Regionala projekt:  Matturism i Uppland 
Bästa projekt i Knivsta kommun: Levande Å-rum 
Bästa projekt i Sigtuna kommun: Växtnära kompetens 
Bästa projekt i Uppsala kommun: Ställ om Storvreta 
Bästa projekt i Tierp kommun: Kvalitetssäkrad honung 
Bästa projekt i Östhammar kommun: Fotbollsgolf Gärdebyn 
Bästa Affärsutvecklingscheck: Äppelmusteri Sigtunahalvön 

Bästa Bygdecheck:  Stavby – en grusgrop på g! 

Bästa Natur- & miljöcheck:  Kulturhistoriska vandringar 

Bästa Sixten ungdomsprojekt:  Artistskolan 

 
Fotograf: Lasse Hellquist. Mer foton och info finns på www.leaderupplandsbygd.se 
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Driftkostnadsåtgärden 

Leader Upplandsbygds sjuåriga uppdrag att fördela projektstöd till landsbygdsutveckling 2007-

2014 har under hösten avslutats och utvärderats i en slutrapport. Syftet med verksamheten har 

varit att stimulera den ekonomiska utvecklingen på landsbygden.  

                 Fotograf: Malin Olsson                 

Vad har då åstadkommits ifråga om företagande och arbetstillfällen? Omkring 43% av de 53 

stora projekten har bidragit till fler arbetstillfällen i området. 47 nya företag och 187 nya 

produkter har skapats. Den mest framgångsrika satsningen har varit den på lokal 

matproduktion. 

Leader Upplandsbygds projektstöd har dessutom resulterat i mer än 450 nya nätverk och 

mötesplatser, och har haft nästan 7000 deltagare. Dessa deltagare har lagt ned mer än 156 000 

ideellt arbetade timmar i olika former av leaderprojekt. 

För att stimulera det lokala utvecklingsarbetet och öka måluppfyllelsen i strategin har LAG 

Leader Upplandsbygd initierat och drivit flera egna projekt varav fyra så kallade paraply/ 

microstöd/checkprojekt: Affärsutvecklingscheckar, Ungdomsprojektet Sixten, Bygdecheckar 

samt Natur- & miljöcheckar. En ”check” hos Leader Upplandsbygd kan likställas med ett mini-

Leaderprojekt.  

De fyra checkprojekten inrymmer i sig totalt 167 projekt och erhöll tillsammans 28,5% av bev-

iljade medel av budgeten.  Checkprojekten anses vara en viktig faktor i arbetet med att sprida 

Leadermetoden och skapa samarbeten. Enbart genom ungdomsprojektet Sixten har 1225 

ungdomar varit delaktiga i olika utvecklingsprojekt inom Upplandsbygd. 

LAG har beviljat stöd till tio förstudier. Tre av förstudierna har vidareutvecklats och förverkligat 

idéerna eller vision-erna i förstudien. I sex av fallen vilar verksamheten i avvaktan på lämpliga 

finansiärer eller helt enkelt ett nytt Landsbygdsprogram. I en av förstudierna visade det sig att 

det inte ens gick att fullfölja förstudien till det tänkta projektet på grund av bristande intresse 

och engagemang från ett stort antal berörda. 

Läs hela slutrapporten på:  www.leaderupplandsbygd.se/driftskostnadsutvardering/ 

 

Indikatorer för samtliga 53 projekt: 

Antal aktiva deltagare: 6994    Antal aktiviteter: 1593 

Antal nya företag: 47   Antal nya produkter: 187 

Antal nya tjänster: 78    Antal nya tekniker: 29 

Antal nya kulturevenemang: 242  Antal nya nätverk/ mötesplatser: 458 

 

Föreningen kan blicka tillbaka på 

mer än 200 genomförda leader-

projekt vilka bidragit till värde-

full utveckling i Upplandsbygd.  

 


