STRATEGI 2014 - 2020:

KAN ER IDÉ BLI ETT LEADERPROJEKT?

✓

Faller projektet inom ramen för vår strategi dvs kan projektet på
ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

✓

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att
kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets
utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

✓

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna
ideell, privat och offentlig?

Genom Leader Höga Kusten kan organisationer,
föreningar, företag, myndigheter och andra nätverk ansöka
om projektmedel för utvecklingsarbete. Projekt finansieras
med medel från EU, offentliga och/eller privata medel.

✓

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs
innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

✓

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet ska kunna
genomföras rent praktiskt?

Alla projektansökningar prövas mot strategin genom sk
urvalskriterier. Det görs för att säkerställa att alla
projektansökningar som prioriteras bidrar till att uppfylla strategins mål och i förlängningen EU:s tillväxtstrategi
Europa2020.

✓

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling
- inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

✓

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut
krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i
genomförandet eller ta del av projektets resultat.
Är svaret JA på frågorna ovan - vänd er då till oss för tips och råd om hur
ni förvandlar er idé till ett projekt. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida
www.leaderhogakusten.se

Leader Höga Kustens strategi är en handlingsplan som
anger inriktning och mål för landsbygdsutveckling enligt
leadermetoden i de fyra kommunerna Härnösand,
Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik under EU:s
programperiod 2014 - 2020. Strategin ägs och genomförs
av LAG dvs Leader Höga Kustens styrelse. Den består av
representanter från ideell, privat och offentlig sektor i de
fyra kommunerna.

Mer information om Leader Höga Kusten, strategin och om
projekt finns på vår hemsida www.leaderhogakusten.se

www.leaderhogakusten.se

