Pressmeddelande den 3 januari 2017

Stor satsning på en levande landsbygd 2017
– mångmiljonbelopp till projekt i Höga Kusten
Höga Kusten har pekats ut som ett område med stor potential för en levande landsbygd. Nu fördelas via Leader Höga
Kusten projektstöd om 17 miljoner till samarbetsprojekt som utvecklar landsbygden över hela regionen.
– Målsättningen är att skapa tillväxt, fler jobb och bättre förutsättningar att bo och leva på landsbygden, säger Jenny
Edvinsson, verksamhetsledare för Leader Höga Kusten.
Leader Höga Kusten är en organisation som arbetar för att utveckla landsbygden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsviks kommun. Totalt har leaderområdet tilldelas en budget om 44 miljoner kronor från EU-medel och offentlig
medfinansiering. Pengarna ska gå till nytänkande projekt i samverkan mellan företag, föreningar och andra organisationer som
skapar långsiktig utveckling på landsbygden och som gynnar flera.

- Det finns en stor potential i regionen och många nytänkande samarbetsformer på landsbygden. Vi hoppas att stödet ska leda
till en utveckling som gynnar hela regionen, säger Jonny Lundin, ordförande i Leader Höga kusten.

De första 17 miljonerna har nu fördelats
Nu har 17 miljoner fördelats på totalt 12 olika projekt. Det är Leaders styrelse (LAG) som har prioriterat projekten utifrån den
lokala utvecklingsstrategin. Genom Leader Höga Kusten förverkligas nu bl.a. projekt som gör det möjligt för unga att prova på
entreprenörskap, bredbandssatsningar i Kramfors och Sollefteå och stor satsning för att utveckla Härnösands och
Örnsköldsviks landsbygd. Pengarna fördelas under en treårsperiod.
- Det är en härlig start på året. Vårt leaderområde fick startbesked den 1 december 2015 och vi har nu bokat in drygt 17 miljoner
till landsbygdsutveckling i Höga Kusten under de kommande tre åren. Flera nya projektidéer är dessutom på väg in och vi ser
med spänning fram emot att följa utvecklingen av de beviljade projekten, säger Jenny Edvinsson.
Samtliga 12 prioriterade projekt:
Samverkan och nätverk i Nora (ca 700 000 kr)
Bredband i Sollefteås landsbygd (ca 2,2 milj)
Bredband i Härnösands landsbygd (ca 2 milj)
Bredband i Kramfors landsbygd (ca. 2 milj)
Bygd och stad i balans (ca 3 milj)
Härnösand landsbygd 2.0 (ca 3 milj)
Skuleberget kajaksatsning (ca 200 000 kr)
Ung landsbygdsentreprenör (ca 2,9 milj)
Mikrofond för social ekonomi och lokal utveckling (ca 800 000 kr)
Bättre service genom samverkan (ca 200 000 kr)
Kultur och näringar Ulvön (ca 300 000 kr)
Samverkan för landsbygdens entreprenörer (ca 400 000 kr)
För frågor kontakta: Verksamhetsledare Jenny Edvinsson,
tel +46(0)70 647 14 80, jenny@leaderhogakusten.se
Leader Höga Kusten arbetar under EU:s programperiod 2014–2020 genom lokalt ledd utveckling och Leader-metoden för att
utveckla landsbygden i Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun. Leader Höga Kusten är ett partnerskap
mellan ideell, privat och offentlig sektor. Leader Höga Kusten har två anställda och huvudkontoret ligger i Kramfors.
Läs mer om Leader Höga Kustens projekt på http://leaderhogakusten.se/ny-om-projekt/beviljade-projekt/

