
Har du en idé 
om att tillsammans med andra
utveckla området där du bor?

Då kanske finansiering
genom Leader Göteborgs Insjörike 

kan vara något?

Leader Göteborgs Insjörike 
är en ideell förening som har ett allmännyttigt än-
damål och verkar för att finansiera utvecklingspro-
jekt som främjar utvecklingen i Alingsås, Härryda, 
Lerum och Partille.

Ordet Leader är en förkortning av en fransk 
mening – ”Liaison Entre Actions de Dèveloppe-
ment de l´Economie Rurale” som betyder ”sam-
ordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på 
landsbygden”.

Tre nyckelord för Leader är:
Partnerskap – samverkan och samarbete med 
andra är viktigt.

Lokala initiativ – att arbeta med lokalt ledd ut-
veckling och Leader som verktyg innebär att 
allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar 
och lokala initiativ. 

Nytänkande – insatserna man vill göra får 
gärna handla om nya samarbeten, nya  
metoder, nya lösningar som sammantaget 
ska ge nya möjligheter. 

Våra stöd till projekt prioriteras utifrån vår 
utvecklingsstrategi.

Vill du veta mer? 
På vår hemsida hittar du bland annat information 
om pågående projekt, vår utvecklingsstrategi, 
kontaktpersoner i de deltagande kommunerna 
och mycket mer.

Ni kan också höra av er till oss direkt. Vi erbjuder 
stöd och råd för att utveckla er idé. Kontakt bör 
alltid tas med Leader-kontoret innan ni skickar in 
er ansökan.

Välkommen att kontakta oss!

Kansliet: 031- 44 20 20

goteborgsinsjorike.se

- ett komplement till storstaden

Foton:  Katja Lucas/freeimages.com, Wynand van Niekerk/freeimages.com,
Stefan Larsson, Mette Waldrop, Gunbritt Reteike och Kristina Gustavsson
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Målområde 1 
Förbättrad livskvalitet genom samverkan

Insatserna kan handla om t ex:

tillgängliggörandet av naturen
åtgärder som utvecklar och stärker  
kultur, fritid eller hälsa
projekt som handlar om att få fler i  
arbete
insatser för ett ökat entreprenörskap 
och företagande

Målområde 2 
Hållbar landsbygdsutveckling

Insatserna kan handla om t ex:

samverkan inom de gröna näringarna 

samverkan inom den gröna ekonomin

kompetensutveckling inom hållbarhet

samverkan stad och land

Målområde 3 
Hållbar besöksnäring och ökat
företagande

Insatserna kan handla om t ex:

samverkan mellan aktörer som leder till 
fler besökspaket

skapandet av fler besöksmål

projekt som bidrar till nya kluster inom 
besöksnäringen

nätverksbyggande

Mycket mer finns att läsa i vår utvecklingsstrategi 
och speciellt då under kapitel 7.

Vi har tre stycken målområden i vår 
utvecklingsstrategi.  
Här ges exempel på några insatser som ni 
kan söka finansiering till. 
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