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Visa detta i din webbläsare

Nyhetsbrev från Leader Bergslagen
Förberedelserna inför programstart fortsätter. Beskedet från Jordbruksverket huruvida vi är ett
prioriterat område eller inte väntas senast i början på juni. Vi skickar ut ett extra nyhetsbrev i

samband med kungörandet.

Rapport från årsstämman

Föreningsstämman 2022 för föreningen
Leader Bergslagen genomfördes via
Teams 4/5.  Samtliga
medlemskommuner var närvarande,
liksom ett flertal medlemmar.
Verksamhetsberättelsen fastställdes och
medlemmarna fick en dragning om läget
för strategiprocessen som vi befinner
oss i just nu. Powerpoint-presentationen
som visades kan du titta på här:
arsmote-22.05.04. Till styrelsen blev
samtliga nuvarande ledamöter omvalda.
Du hittar deras kontaktuppgifter här. Bra
att veta …

Läs hela artikeln
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Om er förening eller era företag redan
nu önskar att LAG-styrelsen i Leader
Bergslagen kikar på er projektidé, fyll i
formuläret här:
https://leaderbergslagen.eu/anmal-
projektide/. Programperioden beräknas
vara igång i början på år 2023.
Informationen från denna webbsida finns
i formatet PDF för utskrift här:
"information-for-dig-som-vill-soka-
projektstod". Syfte med Leader Syftet
med Leader är att vi i Bergslagen
tillsammans ska kunna utveckla vårt …

Läs hela artikeln

Underlag till beslutsfattare

Information om Leader Bergslagen till
kommunens beslutsfattare Denna sida
finns även som PDF för utskrift.
"underlag till beslutsfattare om Leader
Bergslagen". Leader Bergslagen är en
ideell förening som genomför
landsbygdsutveckling sedan 2007 i
kommunerna Fagersta, Hällefors,
Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro),
Ljusnarsberg, Ludvika, Nora,
Skinnskatteberg, Smedjebacken och
Surahammar. Medlemmar i föreningen
är kommuner, föreningar och företag.
Läs: Om Leader Bergslagen. Under …

Läs hela artikeln

Leader tilldelas 1,7 miljarder kronor för åren 2023-2027

Den 16 december 2021 fattade
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regeringen beslut om Sveriges
strategiska plan för den nya
jordbrukspolitiken. Planen i sin helhet på
722 sidor går att läsa här. Tre viktiga
axplock ur den strategiska planen är:
Leader är den åtgärd i den strategiska
planen som tydligast syftar till att
stimulera en bred landsbygdsutveckling.
Total budget för Leader blir 1,715
miljarder för åren …

Läs hela artikeln

Remissversionen av strategin

Vår utvecklingsstrategi har tagits fram i
bred förankring med aktörerna i
området. Underifrånperspektivet har
varit starkt genom det öppna
angreppssättet i workshops och enkäter
där de lokala behoven fått vara
vägledande i arbetet med att ta fram
utvecklingsstrategin. I strategiprocessen
har vi arbetat enligt leadermetoden med
representation från offentlig, privat och
ideell sektor. Leadermetoden innebär att
projekt måste genomsyras …

Läs mer

 

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