




Leaders principer

• Lokal strategi

• Underifrånperspektiv

• Lokal aktionsgrupp (LAG)

• Innovation

• Integrerade insatser

• Nätverk

• Samarbete



Vad gör vi för nytta?

❑ Förverkliga strategin 

❑ Ekonomiskt stöd – pengarna kommer från EU/Stat 
och kommuner

❑ Praktiskt stöd

❑ Vi tar EU till köksbordet 



Framtiden

2023-2027 nytt program

Nya områden

54 miljoner i potten i Bohuslän

30 miljoner i potten i 
Framtidsbygder

Och sprillans nya och inspirerande 
utvecklingsstrategier





Framtidsbygder
Dalsland Årjäng Munkedal

• Bengtsfors

• Dals Ed 70 334 invånare

• Färgelanda 10 invånare/km2

• Mellerud 16% utrikesfödda

• Munkedal

• Årjäng inland

• Åmål små kommuner

• Vänersborg Vänerkust

(dalslandsdelen) Norgegräns



Styrelsen / LAG



Lokal styrelse - Lokalt utvecklingskontor

Styrelse/LAG – 11 ledamöter

Geografiskt spridda i området

Föreningsliv – Näringsliv – kommuner

Ordförande Per Jonsson

Lokalt utvecklingskontor

Lokal närvaro i hela området – vi har kontoret på fickan!

Kunskap  även om andra möjligheter till stöd/utveckling.

Vi kan LEADER och finns tillgängliga under hela processen 

– idé – ansökan – genomförande - redovisning

Verksamhetsledare  Kerstin Söderlund, 0702-998986

Projektutvecklare Pär Näslund, 073-9701191



Lokal utvecklingsstrategi 2023-2025



Omstart 2023-2025 tredje perioden

Samma förening – samma leaderområde.

Vi tror på startbesked i januari 2023
och att öppna för ansökningar under våren.

Vi gör det tillsammans.
Ideell, Privat och Offentlig sektor.

Vi ses!





Leader 
Bohuslän –

Hållbar lokal 
samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och 
nyskapande för dig och mig, varje dag



Omställning till hållbart 
attraktivt liv och arbete

Ställa om till ett hållbart samhälle

Möta utmaningen att få till möjliga boenden för 
unga

Inkludering 

Cirkularitet och återbruk

Design av produkter och tjänster som minimerar 
utsläpp

Regenerativt jordbruk och icke resursslösande 
cirkulära levnadssätt

Social symbios och livslångt lärande

Lokala utvecklingsstrategier och 
samverkansmodeller



Lokal och resilient
matproduktion

Lokal mat

Vattenbruk, andelsjordbruk, odlingssamverkan

Teknik och kompetensutveckling inom 
livsmedelsproduktion

Digital utveckling för möjliggörandet av e-
tjänster

Diversifiering av produktionen och ökad resiliens

Lokala försäljningsstrategier



Upplevelser i världsklass

Bidra till samverkan för tillgängliga kultur- och 
friluftsaktiviteter 

Öka tillgängligheten på service och mat utanför 
högsäsong

Genuin profilering och kunskaps- och 
kompetensutveckling

Paketering och utveckling av - vandringsleder, 
gastronomisk utveckling, båtliv, klättring, 
cykling, löpning och idrott. 

Både besöksnäring och för bofasta. 





Den som väntar 
på något gott!

Vi kör igång i januari 

Ny styrelse – vet du någon eller vill 
du kanske vara med själv?

Nytt ansökningssystem

Massor av utveckling genom nya 
leaderprojekt!

Måste man 
vänta?




