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Regional utveckling
Regional utveckling
Britt Wennerström

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Information och kommunikation i
Sommenbygd-Vätterstrand
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
•
•

Bevilja Leader Sommenbygd-Vätterstrand 213500 kr/år = 640 500 kr.
Finansiering sker ur anslaget Regionala utvecklingsmedel.

Sammanfattning
Den ideella föreningen söker medel för sina informationsinsatser under år 2016 –
2018. Syftet är att genom att samordna informationsinsatser gällande olika stödformer riktade till landsbygdens aktörer uppnå synergieffekter och ökade möjligheter till högre måluppfyllelse i regionala och lokala utvecklingsprogram.
Föreningen vill fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats inom Leader och
vara ett bra stöd för projektägare i området samt möta dessa på ett lokalt plan för
att tillsammans hjälpas åt att utveckla bra projekt som bidrar till att utveckla hela
landsbygdsområdet. Programperioden pågår 2014 – 2020. Informationsspridning
gällande de stödformer som finns.

Information i ärendet
Föreningen söker stöd för information och kommunikation för att öka kunskapen
om möjligheter och utveckling inom hela landsbygdsområdet Leader
Sommenbygd-Vätterstrand.
En modern och tillgänglig landsbygd där man lever ett hållbart klimatsmart liv är
utvecklingsstrategin för Sommenbygd-Vätterstrand, vilket väl sammanfaller med
RUS (Regional utvecklingsstrategi).

Tjänsteskrivelse
2015-11-12

RJL 2015/2129

Föreningen vill fortsätta med det utvecklingsarbete som påbörjats inom Leader
och vara ett bra stöd för projektägare i området samt möta dessa på ett lokal plan
för att tillsammans hjälpas åt med att utveckla bra projekt som bidrar till att
utveckla hela landsbygdsområdet. Programperioden pågår 2014 – 2020.
Informationsspridning ska ske gällande de stödformer som finns.

Beslutsunderlag
•

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län.

Beslut skickas till
Föreningen Sommenbygd- Vätterstrand, Svampgatan 2, 573 43 TRANÅS.

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör

Underlag för beslut om stöd till information och kommunikation

Leader Sommenbygd-Vätterstrand
Syfte med verksamheten

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand är en ideell förening vars syfte är att främja och driva
lokal utveckling. Föreningen arbetar med lokal ledd utveckling genom Leadermetoden.
Tidigare finansiering

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand har under tidigare programperiod varit finansierad av
Regionförbundet Jönköpings län med 216 000 kr/år. I den nuvarande perioden ingår Tranås,
Aneby och norra delen av Jönköpings kommun i området.
Belopp för år 2016

Sökt belopp för år 2016 är 213 500 kr för Jönköpings läns del. Föreningen kommer att bedriva
en aktiv och uppsökande verksamhet till nytta för de aktörer på landsbygden som vill bedriva
projekt och samordna samt effektivisera informationsspridningen om olika stöd. Projektet är
till sin karaktär utåtriktat och kommer att bestå av målgruppsorienterat arbete i hela området.
Ett kommunalt tjänstemannanätverk med näringslivsansvariga finns som informerar
presumtiva projektsökare.
Finns liknande verksamhet i landet
OBS! Föreningen

har inte utsetts av Jordbruksverket. Region Jönköpings län anser dock att
detta område bör komma i åtnjutande av Region Jönköpings läns medel för landsbygdsutveckling. Målgruppen består av landsbygdsboende i Tranås, Aneby och norra Jönköpings
kommun.
Varför tycker vi att det är viktigt med den regionala förankringen

Det är av stor vikt att landsbygdens invånare kan delta i olika Leadergrupper. Ett stort
engagemang finns och stor kunskap kan erhållas från lokalt håll.
Kan vi använda denna verksamhet mer för eget intresse

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin ur
flera aspekter. Det är viktigt att Region Jönköpings län visar sitt intresse för att landsbygdsutveckling kan bedrivas i samtliga kommuner i Jönköpings län.

