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Visa detta i din webbläsare

Leader Bergslagen får snart sparka igång!
Alla underlag är skickade till Jordbruksverket och EU-kommissionen. Nu väntar vi på

startbesked. Under tiden kan du ta del av vårt informationsmaterial.

Presentation av Leader december 2022

Vi genomförde infoträffar i december och
här är en inspelning av presentationen
för den som missade tillfället. Du kan
läsa en PDF av power point
presentationen här.
https://www.youtube.com/watch?
v=SoHMmZI2CAU

Läs hela artikeln

Kontaktpersoner på kommunen

I varje kommun finns kontaktpersoner för
Leader. För att mejla, skriv
förnamn.efternamn@kommunnamnet.se
Kommunens kontaktpersoner för Leader

Läs hela artikeln

Information om projektstöd
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OBSERVERA ATT VI INTE FÅTT
STARTBESKED ÄNNU. Dvs. Leader
Bergslagen är fortfarande i väntans tider
att få starta...men vi vill ändå börja
smida projektplaner redan nu - eller hur?
Om er förening eller era företag önskar
att LAG-styrelsen i Leader Bergslagen
kikar på er projektidé, fyll i formuläret
här: https://leaderbergslagen.eu/anmal-
projektide/. Programperioden beräknas
vara igång först i början på år …

Läs hela artikeln

Medfinansieringen säkrad

Nu har samtliga medlemskommuner
tagit beslut om att from. 1/1 2023
medfinansiera 33% av
Leaderprogrammet i Bergslagen. - Vi är
glada och tacksamma över att alla
kommuner visat stort engagemang och
intresse för att vi ska få genomföra
Leader, säger Lars Lindblom, ordförande
i föreningen Leader Bergslagen. - Nu
väntar vi på startbeskedet från
jordbruksverket som förhoppningsvis
kommer till årsskiftet. …

Läs hela artikeln

Läs strategin!

Vår verksamhet tar avstamp i strategin.
Den togs fram enligt leadermetoden i
bred förankring med representation från
offentlig, privat och ideell sektor. Vår
vision är Tillsammans gör vi Bergslagen
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till en bättre plats att besöka bo och
verka i. Våra mål är Stärkt
entreprenörskap, Ökad livskvalitet och
Värna om miljön.

Läs mer

  

Leader Bergslagen ideell förening
Postadress: c/o AB Samarkand2015. Box 832. 771 28 Ludvika
Org.nr. 802440-0437

Avregistrera
info@leaderbergslagen.eu
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