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SAMMANFATTNING 

Statens kulturråd har ett årligt regeringsuppdrag att rapportera utfallet av svenska  

projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s struktur- och 

investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. 

Redovisningen har i år skett i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 

 

EU:s struktur- och investeringsfonder, ESI-fonderna, är EU:s främsta verktyg för att 

förverkliga Europa 2020-strategin för smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att 

minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa. De fyra 

ESI-fonder i Sverige är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska 

socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 

Europeiska havs- och fiskerifonden. Europeiska havs- och fiskerifonden ger stöd för att 

utveckla vattenbruk och hållbart fiske och är därmed inte aktuell avseende projekt med 

kulturanknytning. Innevarande programperiod sträcker sig från 2014 till 2020. 

 

I rapporten redovisas att 127 projekt med svenskt deltagande och kulturanknytning har 

fått beslut om totalt knappt 226 miljoner kronor i EU-finansiering under 2016 inom 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Med kulturanknytning menas att 

projekten har koppling till konstarter, medier, bildningssträvanden eller till kulturarv. 

Det kan handla om att exempelvis teater, musik, konsthantverk, design, museer, medier 

eller dataspel ingår i projektet. Bedömningarna av projekten innebär svåra 

gränsdragningar och vad som bör betecknas som ett ”projekt med kulturanknytning” har 

ofta inneburit en relativt vid tolkning. Det bör därför understrykas att det rör sig om 

projekt som har såväl starka som svaga kopplingar till kultur och ofta förekommer att 

endast begränsade delar av projekten är kulturrelaterade. Förteckningar över de projekt 

som beviljats stöd under 2016 återfinns i rapportens bilagor. 

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) består dels av det Regionala 

strukturfondsprogrammet och dels av de territoriella samarbetsprogrammen som också 

kallas Interreg. Inom det Regionala strukturfondsprogrammet har det under år 2016 

beviljats drygt 31 miljoner kronor till sju projekt. Inom Interregprogrammen är den 

beviljade summan sammanlagt drygt 157 miljoner kronor till 25 projekt. Inom 

Europeiska socialfonden (ESF) återfinns två projekt med kulturanknytning som 

sammanlagt har beviljats knappt 9 miljoner kronor. Sammanräknat för dessa program 

har 34 projekt mottagit beslut om finansiering om 197,7 miljoner kronor under 2016. År 

2015 beviljades sammanlagt stöd till något färre projekt inom dessa program, 29 

stycken. Den beviljade summan var då däremot högre, 223,6 miljoner kronor i EU-stöd. 

 

Inom Landsbygdsprogrammet, inom de fokusområden som har bedömts vara aktuella 

för kulturrelaterade projekt, har 63 projekt beviljats sammanlagt 19,8 miljoner kronor i 

EU-stöd under 2016. Totalt beviljades 1 186 projekt 343,2 miljoner kronor 2016 inom 

de för kulturrelaterade projekt relevanta fokusområdena inom Landsbygdsprogrammet 

(exkl. Lokalt ledd utveckling). Antal projekt med kulturanknytning utgör 5,3 procent av 

de projekt som fått stöd inom de utvalda fokusområdena inom Landsbygdsprogrammet. 

Inom programmet Lokalt ledd utveckling, där medel från samtliga fyra ESI-fonder 

ingår, har 30 projekt mottagit beslut om en samlad EU-finansiering om 8,5 miljoner 

kronor. För dessa program finns inga belopp att jämföra med avseende 2015, eftersom 
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det i 2015 års rapport saknades tillgång till data om programmen.  

 

Interregprogrammen är således de program där den högsta sammanlagda summan har 

gått till projekt med kulturanknytning. Ser man till den totala summa som beviljats inom 

respektive programområde utgör de kulturrelaterade projekten där ända upp till 29 

procent. Av alla projekt som fått beslut om finansiering utgör projekten med 

kulturanknytning mellan tre och 26 procent. De kulturrelaterade projekten rör inom 

Interregprogrammen till övervägande del natur- och kulturarv kopplat till turism. 

 

Inom det regionala strukturfondsprogrammet utgör de stödbelopp som de 

kulturrelaterade projekten har mottagit som högst fyra procent av den summa som 

sammanlagt har beviljats inom ett programområde. De kulturrelaterade projekten 

återfinns främst inom insatsområden som syftar till att öka konkurrenskraften hos små 

och medelstora företag samt till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 

Inom Socialfonden utgör summan som de två kulturrelaterade projekten mottagit knappt 

fem procent av det sammanlagt beviljade beloppet.   

 

Det största antalet projekt med kulturanknytning finns inom Landsbygdsprogrammet. 

Både inom Landsbygdsprogrammet och programmet för Lokalt ledd utveckling beviljas 

ofta lägre stödbelopp till mindre företag och föreningar. Inom båda programmen finns 

många projekt som rör ny- och ombyggnation och utveckling av bygdegårdar, 

hembygdsgårdar och andra samlingslokaler, företagsutveckling, besöksnäring och 

destinationsutveckling.  

  

I rapportens andra del ges en kortfattad beskrivning av struktur- och investerings-

fonderna för den innevarande programperioden. Programmens syfte, målsättningar och 

geografi beskrivs, liksom den bedömning som Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet 

gjorde vid programperiodens början kring möjligheterna för kulturrelaterade projekt att 

få stöd inom respektive program. 

 

För närmare frågor kring rapporten kontakta Heli Hirsch, Statens kulturråd eller Sofia 

Ali, Riksantikvarieämbetet. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Statens kulturråd har enligt sin instruktion ett årligt uppdrag att rapportera utfallet av 

svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via Europeiska struktur- och 

investeringsfonder, inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen. 

Redovisningen ska, enligt Kulturrådets instruktion, ske i samarbete med Riksantikva-

rieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet. Dock saknas uppdraget i 

Riksarkivets och Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrdokument och de inte har 

deltagit i arbetet med rapporten.  

Datainsamling 

Rapportens projektsammanställning bygger på uppgifter och underlag som de ansvariga 

förvaltningsmyndigheterna för programmen har skickat till kulturmyndigheterna och 

som Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet har inhämtat på egen hand i projektbanken 

på Jordbruksverkets, Tillväxtverkets och Svenska ESF-rådets gemensamma webbplats 

(http://eufonder.se).  

 

En genomgång har gjorts av förteckningar över samtliga projekt som har beviljats stöd 

under 2016. Därefter har kulturmyndigheterna gjort en bedömning av vilka projekt som 

anses vara projekt med kulturanknytning utifrån de texter som framgår av en kortfattad 

projektbeskrivning i ansökan. Inom det omfattande Landsbygdsprogrammet har ett 

urval gjorts utifrån de av programmets fokusområden som har bedömts kunnat vara 

aktuella för projekt med kulturanknytning. Urvalet beskrivs under det aktuella avsnittet. 

 

Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet har liksom tidigare valt att rapportera de medel 

som årligen beslutas och inte de belopp som slutligen utbetalas. Utbetalning sker ofta 

senare än det år som beslutet har fattats, på samma sätt som beslutstillfället och 

projektens faktiska start ofta inte sammanfaller. Beslutade medel kan skilja sig från 

utfallet i form av faktiskt utbetalade medel i de fall det har skett förändringar i projekten 

under projekttidens gång.  

 

Även annan information i denna rapport, som beskrivningarna av de respektive 

programmen, är till stora delar hämtad från webbplatsen eufonder.se, liksom från 

www.jordbruksverket.se.  

 

Jämförelsen görs i rapporten med år 2015 och uppgifterna är då hämtade från 

Kulturrådets rapport från 20151. Under programperiodens första år 2014 beviljades 

endast stöd med finansiering från medel från den tidigare programperiodens budget 

(2007-2013) - inga utlysningar gjordes inom ramen för den nya programperioden och 

budgeten. Därför görs i rapporten inga jämförelser med år 2014.  

Rapportens disposition och innehåll 

I rapportens första del beskrivs antalet projekt med kulturaknytning som har beviljats 

stöd inom de olika programmen, inklusive beviljat belopp. Jämförande uppgifter från år 

2015 anges i de fall dessa funnits att tillgå. De kulturrelaterade projekten ställs i relation 

till samtliga projekt som har beviljats bidrag inom Europeiska regionala 

                                                 
1 Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur och investeringsfonder 2015, Kulturrådet 
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utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Lokalt ledd utveckling under 2016 för 

att belysa hur stor andel de kulturrelaterade projekten utgör av helheten. En beskrivning 

görs av vilka insats- och fokusområden som är vanligast förekommande för de 

kulturrelaterade projekten och vilka län som dominerar.  

 

I rapportens andra del finns kortfattade beskrivningar av Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Socialfonden och Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för 

perioden 20142020 utifrån information från de förvaltande myndigheternas 

webbplatser. Dessutom finns en kommentar för respektive program kring hur 

Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet vid programperiodens början bedömde 

möjligheterna för kulturrelaterade projekt att få stöd. Beskrivningarna bygger på text 

från tidigare års rapporter. 

 

För en kort beskrivning av EU:s sammanhållningspolitik, som finansieras av de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna, och av Sveriges regionala tillväxtpolitik 

hänvisas till föregående års rapporter från Kulturrådet2. I 2015 års rapport finns likaså 

en allmän beskrivning av kulturens roll i regionalt utvecklingspolitik och i ESI-fonderna 

under rubriken ”Kultursektorn och strukturfonderna”. 

Valuta 

För en del av programmen som redovisas i rapporten är valutan euro. Det innebär att 

ansökan och all ekonomisk redovisning sammanställs i euro. I denna rapport anges 

endast kronor genomgående i texten, medan både euro och svenska kronor redovisas i 

bilagan. Valutakursen som har använts för valutaomvandling är den av regeringen 

beslutade, 8,39 svenska kronor per euro, som fondmyndigheterna använder3. 

Vad bedöms vara ett projekt med kulturanknytning? 

Under hela den tid kulturmyndigheterna har haft i uppdrag att återrapportera projekt 

med kulturanknytning, har utgångspunkterna varit de samma. För att på något sätt sägas 

ha kulturanknytning ska projekten ha någon koppling till konstarter, medier, bildnings-

strävanden eller till kulturarv. Det inbegriper projekt som innehåller element av till ex-

empel teater, dans, musik, cirkus, bildkonst, konsthantverk, design, formgivning, mu-

seer, kulturhistoria, utställningar, dataspel, radio, film, video, arkiv och bibliotek, språk 

och gastronomi.  

 

I bedömningen vid urvalet har hantverksprojekt tagits med i rapporteringen om de 

bedömts ha tydliga inslag av bevarande av traditionella kunskaper. Gastronomiskt 

inriktade projekt har tagits med i de fall det handlar om hantverksmässig produktion 

eller traditionsbevarande. De turismprojekt som har tagits med i urvalet har haft en 

kultur- eller kulturmiljöprofil, till exempel när det har handlat om att restaurera eller 

vårda kulturmiljöer och byggnader. Det har också kunnat handla om att iordningställa 

lokaler för utställningar eller andra kulturarrangemang. Andra projektexempel 

innehåller dokumentation eller inventering av kulturhistoria, information och 

marknadsföring.  

 

                                                 
2 Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur och investeringsfonder 2014, Projekt med 

kulturanknytning i EU:s struktur och investeringsfonder 2015, Kulturrådet, 

http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/regional_tillvaxt/ 
3 Förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder 
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Dessa utgångspunkter har använts sedan år 2000 för att möjliggöra jämförelser, men 

urvalet kan ändå variera något över tid. Bedömningarna av projekten innebär ofta svåra 

gränsdragningar och vad som bör betecknas som ett ”projekt med kulturanknytning” har 

ofta inneburit en relativt vid tolkning. De kulturella komponenterna i projekten har 

varierat och projekten kan ibland haft en svag kulturanknytning, där till exempel bara en 

begränsad del av ett projekt rör kulturrelaterade frågor.  Det finns också exempel på 

stark kulturanknytning i projekt, det vill säga när exempelvis scenkonst, foto och film, 

musik eller kulturarv är i direkt fokus för kompetensutvecklingsinsatser, insatser för att 

stärka infrastruktur, för produkt- och branschutveckling eller evenemang. Det finns även 

starka kopplingar om ett huvudsakligt fokus för ett projekt är att bidra med konst- och 

kulturkompetens för innovations- eller metodutveckling inom andra branscher och  

politikområden. 
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BEVILJADE PROJEKTMEDEL ÅR 2016 

I rapportens bilagor redovisas 127 projekt med svenskt deltagande som enligt 

kulturmyndigheternas bedömning har någon typ av kulturanknytning och som har 

beviljats EU-finansiering under 2016 inom Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Den sammanlagda summan i EU-finansiering som dessa projekt 

har beviljats är knappt 226 miljoner kronor.  

 

Sammanfattning 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) består dels av det Regionala 

strukturfondsprogrammet och dels av de territoriella samarbetsprogrammen som också 

kallas Interreg. Inom det Regionala strukturfondsprogrammet har det under år 2016 

beviljats drygt 31 miljoner kronor till sju projekt. Inom Interregprogrammen är den 

beviljade summan sammanlagt drygt 157 miljoner kronor till 25 projekt. Inom 

Europeiska socialfonden (ESF) återfinns två projekt med kulturanknytning som 

sammanlagt har beviljats knappt 9 miljoner kronor.  

 

Sammanräknat för dessa fonder har 34 projekt mottagit beslut om finansiering om 197,7 

miljoner kronor under 2016. År 2015 beviljades sammanlagt stöd till något färre 

projekt, 29 stycken. Den beviljade summan var då däremot högre, 223,6 miljoner 

kronor i EU-stöd. 

 

Inom Landsbygdsprogrammet, inom de fokusområden som har bedömts vara aktuella, 

har 63 projekt identifierats med kulturanknytning som sammantaget har beviljats 19,8 

miljoner kronor i EU-stöd. Inom programmet för Lokalt ledd utveckling har 30 projekt 

mottagit beslut om EU-stöd om totalt 8,5 miljoner kronor. För dessa två program finns 

inga jämförbara belopp eftersom det under arbetet med 2015 års rapport från inte fanns 

tillgång till data om programmen. 

 

Det bör dock understrykas att det rör sig om projekt som har såväl starka som svaga 

kopplingar till kultur och ofta förekommer att endast begränsade delar av projekten är 

kulturrelaterade. Stödbeloppen omfattar den totala finansieringen av projekten, medan 

det ofta förekommer att endast delar av projekten är kulturrelaterade. Det innebär alltså 

att de nämnda medlen inte oavkortat har gått till kulturverksamheter eller 

kulturföretagande. 

 

I det följande redovisas utfallet av projekt med kulturanknytning för respektive fond och 

program: 

 

 Regionala strukturfonden 

 Nationella regionalfondsprogrammet  

 Europeiska territoriella samarbetet – Interregprogrammen 

 Europeiska socialfonden 

 Landsbygdsprogrammet 

 Lokalt ledd utveckling 
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Regionala strukturfondsprogram 
Totalt har sju projekt med kulturanknytning beviljats EU-finansiering inom de regionala 

strukturfondsprogrammen under 2016. Dessa beviljades sammanlagt 31 416 375 kronor.  

Summan är väsentligt mycket lägre än under 2015 på 13 projekt beviljades totalt drygt 

163 miljoner kronor.  

 
Tabell 1. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljad EU-finansiering i SEK per 

programområde inom regionala strukturfondsprogram under 2015 respektive 2016. 

 
Programområde Antal projekt 

2015 
Beviljat (SEK) 
2015 

Antal projekt 
2016 

Beviljat (SEK) 
2016 

Övre Norrland 7 112 588 022 1 8 250 000 

Mellersta 
Norrland 

2 26 149 396 2 7 031 692 

Norra 
Mellansverige 

2 8 848 340 1 6 000 000 

Östra 
Mellansverige 

0 0 0 0 

Stockholm 1 15 695 000 1 7 334 683 

Västsverige 0 0 1 2 400 000 

Småland och 
öarna 

0 0 1 400 000 

Skåne-Blekinge 1 8 215 000 0 0 

Totalt 13 163 280 758 7 31 416 375 

 

Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna Stockholm, Gotland och 

Västra Götaland är de län som omfattas av projekten som mottagit finansiering. Inom 

programområdena Östra Mellansverige och Skåne-Blekinge har inga projekt med 

kulturanknytning beviljats stöd EU-stöd under 2016. 

 

Fyra av projekten rör insatsområdet att öka konkurrenskraften hos små och medelstora 

företag. Två projekt rör insatsområdet att stärka forskning, teknisk utveckling och 

innovation. Det projektet som fått stöd i programområde Stockholm finns inom 

insatsområdet huvudstadsregionens särskilda utmaningar. 

 

De två projekt som har beviljats de högsta stödsummorna är ”Innovation Game”, som 

drivs av Science City Skellefteå AB och handlar om att stärka innovationsprocesserna 

inom spelutveckling i norra Norrland, samt projektet ”Smart kreativ stad – en ny modell 

för film, digital media och innovativa processer i stadsutveckling” som ägs av 

Filmregion Stockholm Mälardalen AB.    

 

Kulturprojekten i procentuell andel 

Antalet kulturrelaterade projekt utgör som högst 16,7 % av det totala antalet projekt 

som mottagit stöd, detta i programområde Stockholm. I övriga falls del varierar andelen 

mellan noll och sju procent. Ser man till den summa som det sammanlagt har fattas 

beslut om inom programmen, så utgör de kulturrelaterade projektens andel som högst 

fyra procent (se tabell 2).    
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Tabell 2. Totalt antal projekt som beviljats stöd inom programmen under 2016 och den totala 

summa som dessa projekt beviljats i stöd. I procent anges hur stor andel som projekten med 

kulturanknytning utgör av det totala antalet beviljade projekt respektive den totalt beviljade 

summan. 

 

Programområde Totalt antal 
beviljade 
projekt inom 
programmet  

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel av totalt 
beviljade  
Projekt 

Total beviljad 
summa (SEK)  
inom 
programmet 
2016 

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel av totalt 
beviljad summa 

Övre Norrland 35 2,9 % 280 516 882 2,9 % 

Mellersta 
Norrland 

40 5,0 % 174 000 000 4,0 % 

Norra 
Mellansverige 

27 3,7 % 204 893 413 2,9 % 

Östra 
Mellansverige 

14 0 % 54 406 248 0 % 

Stockholm 6 16,7 % 115 587 196 0,63 % 

Västsverige 15 6,7 % 60 560 530 4,0 % 

Småland och 
öarna 

16 6,3 % 42 562 470 0,9 % 

Skåne-Blekinge 4 0 % 41 214 844 0 % 

Totalt 166  1 683 110 646  

 

Mer information om projekt med kulturanknytning som beviljats EU-finansiering inom 

regionala strukturfondsprogram finns i rapportens bilaga 1. Av bilagan framgår: 

projektnamn, projektägare, kortfattad projektbeskrivning, övriga samverkansparter i 

projektet, aktuellt insatsområde, start- och sluttid för projektet, län som omfattas av 

projektet samt beviljad EU-finansiering. 

 

Nationella regionalfondsprogrammet 
Inom det nationella regionalfondsprogrammet har inga projekt med kulturanknytning 

beviljats EU-finansiering varken under år 2015 eller år 2016. Inriktningen i programmet 

är koncentrerad till ett fåtal konkreta åtgärder varför det bedöms finnas begränsade 

möjligheter till finansiering av projekt med kulturanknytning. Totalt beviljades över 700 

miljoner kronor (709 369 063 kronor) under året inom det nationella 

regionalfondsprogrammet till nio projekt. 

 
Tabell 3. Antalet projekt med kulturanknytning som har beviljats stöd under 2015 resp. 2016. 

 

Programområde Antal projekt 
2015 

Beviljat (SEK) 
2015 

Antal projekt 
2016 

Beviljat (SEK) 
2016 

Nationella 
regionalfondsprogrammet 

0 0 0 0 

 

Europeiskt territoriellt samarbete - Interregprogrammen 
Sammanlagt 25 projekt med kulturanknytning, i vilka svenska aktörer ingår som en av 

parterna, har beviljats EU-finansiering om drygt 157 miljoner kronor inom ramen för 

det europeiska territoriella samarbetet, även kallat Interreg. Antalet och summan har 

ökat jämfört med år 2015 då 15 projekt beviljades totalt knappt 54,3 miljoner kronor i 
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EU-finansiering.  

 

Projekt med kulturanknytning har beviljats EU-stöd inom sex av de 14 programom-

rådena. Flest beviljade projekt med kulturanknytning, sex stycken, finns liksom år 2015 

inom programområdet Sverige-Norge. Antalet var sex även inom programområde South 

Baltic (se tabell 4). De högsta sammanlagda beloppen, omkring 4050 miljoner kronor, 

beviljades inom programområdena Central Baltic, Europe respektive South Baltic. 

 

Tabell 4. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljad EU-finansiering i SEK per 

programområde inom interregprogrammen under 2015 respektive år 2016. 
 

Programområde 
Antal projekt 
2015 

Beviljat SEK 2015 Antal projekt 
2016 

Beviljat SEK 2016 

Öresund-
Kattegat-Skagerak 

0 0 0 0 

Sverige-Norge 6 15 801 684 6 3 850 414 

Botnia-Atlantica 1 3 775 500 1 2 532 102 

Nord 1 1 289 837 3 9 022 346 

Central Baltic 2 18 821 715 5 52 253 583 

South Baltic 2 513 116 6 41 730 602 

Baltic Sea Region 2 3 836 8564 0 0 

Northern 
Periphery and 
Arctic 

 
1 
 

 
10 237 461 

 

 
0 

 
0 

North Sea Region 0 05 0 0 

Europé 0 0 4 47 902 109 

ESPON 2020 0 0 0 0 

URBACT III 0 0 0 0 

INTERACT III 0 0 0 0 

Kolarctic 0 0 0 0 

Totalt 15 54 276 168 25 157 291 156 

 

Ser man till vilka insatsområden och mål som projekten rör handlar det i hög grad om 

hållbart och effektivt resursutnyttjande, natur- och kulturarv samt turism. Inom 

programområdena Sverige-Norge, Botnia Atlantica och Nord rör nästan samtliga 

projekt det tematiska målet att bevara och skydda miljön och ett effektivt 

resursutnyttjande. Inom Central Baltic och South Baltic rör alla projekt utom tre om att 

utveckla av natur- och kulturarvstillgångar till hållbara turistattraktioner. 

 

Ett av de projekt som har beviljats bland de högsta stödsummorna är projektet ”Joint 

development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea 

Region” där Destination Kalmar AB ingår som svensk part. Ett annat är projektet 

”RIBS – Rolling Images in Business Startups” där Värmdö kommun och Film på 

Gotland ingår som handlar om unga människor, företagande och mediekunnighet.   

 

 

                                                 
4 En rättelse i förhållande till rapporten ”Projekt med kulturanknytning i EU:s struktur och 

investeringsfonder 2015”, Kulturrådet, http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/regional_tillvaxt/. I 

denna rapport angavs felaktigt 0 projekt för programområde Baltic Sea Region och 2 projekt (beviljad 

summa 3 836 856 SEK) för programområde North Sea Region. 
5 Se not 5 

http://www.kulturradet.se/sv/verksamhet/regional_tillvaxt/
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Kulturprojekten i procentuell andel  

De 25 projekten med kulturanknytning utgör mellan 3 och 26 procent av det totala 

antalet projekt som fått stöd inom respektive programområde under året. Ser man till 

den totala summa som beviljats inom dessa programområden utgör de kulturrelaterade 

projekten från 3 upp till 29 procent (se tabell 5).  

 
Tabell 5. Totalt antal projekt som beviljats stöd inom programmen under 2016 och den totala 

summa som dessa projekt beviljats i stöd. I procent anges hur stor andel som projekten med 

kulturanknytning utgör av det totala antalet beviljade projekt respektive den totalt beviljade 

summan. 

 

Programområde 

Totalt antal 
beviljade 
projekt inom 
programmet  

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel (%) av totalt 
beviljade  
Projekt 

Total beviljad 
summa inom 
programmet 
2016 (SEK) 

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel (%) av totalt 
beviljad summa 

Sverige-Norge 23 26,1 % 63 0453 218 6,1 % 

Botnia-Atlantica 13 7,7 % 77 863 412 3,3 % 

Nord 18 16,7 % 55 205 797 16,3 % 

Central Baltic 25 20 % 182 868 440 28,6 % 

South Baltic 41 14,6 % 215 208 970 19,4 % 

Europe 130 3,1 % 1 471 606 000 3,3 % 

 

 

Mer information om projekt med kulturanknytning som beviljats EU-finansiering inom 

interregprogram finns i rapportens bilaga 2. Av bilagan framgår programområde, 

projektnamn, projektägare, kortfattad projektbeskrivning, aktuellt insatsområde, start- 

och sluttid för projektet, län som omfattas av projektet samt beviljad EU-finansiering. I 

de flesta fall framgår även samverkansparterna i projekten, men i några fall saknas 

information om detta. Avseende vissa projekt saknas även information om län i de fall 

detta varit svårt att få fram.  
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Europeiska socialfonden (ESF)  
Två projekt med kulturanknytning har beviljats EU-finansiering om totalt knappt 9 

miljoner kronor inom ramen för Europeiska Socialfonden under 2016. Det är mer än 

under föregående år då ett projekt beviljades drygt 1,1 miljoner kronor.  

 
Tabell 6. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljad EU-finansiering i SEK 

inom Europeiska socialfonden under 2015 respektive 2016. 

 

Programområde 
Antal projekt 
2015 

Beviljat SEK 
2015 

Antal projekt 
2016 

Beviljat SEK 
2016 

Övre Norrland 0 0 0 0 

Mellersta 
Norrland 

0 0 0 0 

Norra 
Mellansverige 

0 0 0 0 

Östra 
Mellansverige 

0 0 1 6 657 065 

Västsverige 0 0 1 2 309 829 

Stockholm 0 0 0 0 

Småland och 
öarna 

0 0 0 0 

Sydsverige 0 0 0 0 

ESF Nationellt 1 1 146 273 0 0 

Totalt 1 1 146 273 2 8 966 894 

 

Det ena av projekten som har beviljats stöd syftar till att skapa en metod för hur 

nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige. 

Projektet drivs av Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholms kommun.  

 

Det andra är ett förstudieprojekt som ska skapa underlag för att utveckla ett 

genomförandeprojekt där spel, spelteknik och spelkultur är del av metoden för att 

underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga arbetslösa 

som står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade 

problem.  

 

Kulturprojekten i procentuell andel  

Totalt har det under 2016 fattats beslut om stöd till 138 projekt beviljats om totalt 1,9 

miljarder kronor. De två projekten kulturaknytning utgör 1,4% av de beviljade projekten 

och 4,7% av den totalt beviljade summan (se tabell 7). 
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Tabell 7. Totalt antal projekt som beviljats stöd inom programmen under 2016 och den totala 

summa som dessa projekt beviljats i stöd. I procent anges hur stor andel som projekten med 

kulturanknytning utgör av det totala antalet beviljade projekt respektive den totalt beviljade 

summan. 

 

 

Totalt antal 
beviljade 
projekt inom 
programmet  

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel (%) av totalt 
beviljade  
Projekt 

Total beviljad 
summa inom 
programmet 
2016 (SEK) 

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel (%) av totalt 
beviljad summa 

ESF – samtliga 
programområden 

138 1,4 % 1 904 960 874 4,7 % 

 

 

Mer information om projekten finns i bilaga 3. Av bilagan framgår projektnamn, 

projektägare, kortfattad projektbeskrivning, programområde, start- och sluttid för 

projektet, län som omfattas av projektet samt beviljad EU-finansiering. 

 
Landsbygdsprogrammet  
Landsbygdsprogrammet är omfattande och består av sex prioriteringar och 15 

fokusområden. Uppgifter om samtliga beviljade projekt inom de åtta fokusområden som 

av kulturmyndigheterna har bedömts kunna vara aktuella avseende projekt med 

kulturanknytning har inhämtats från Jordbruksverket. Dessa är fokusområde 1a, 1b, 1c, 

2a, 2b, 3a, 6a och 6b (se sidorna 4849 för en beskrivning av dessa). Vid genomgången 

av projekten har kategorier som tydligt är kopplade till ren produktion och djurhållning 

inom lantbruket, som exempelvis fjäderfäproduktion, grisproduktion och 

mjölkproduktion, valts bort.   

 

Totalt fanns inom de åtta fokusområdena 63 projekt med kulturanknytning som beviljats 

stöd till inom Landsbygdsprogrammet under 2016. Dessa mottog knappt 19,8 miljoner 

kronor i EU-stöd. Sammanlagt beviljades 1 186 projekt totalt 343,2 miljoner kronor år 

2016 inom de åtta fokusområdena inom Landsbygdsprogrammet (exkl. Lokalt ledd 

utveckling). Antal projekt med kulturanknytning utgör 5,3 procent av de projekt som 

fått stöd inom de utvalda fokusområdena inom Landsbygdsprogrammet.  

 

 
Tabell 8. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljat EU-stöd i SEK inom 

fokusområde 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 6a och 6b inom Landsbygdsprogrammet (exkl. Lokalt 

ledd utveckling) under 2016. 

 

Landsbygds-
programmet 
(valda fokus-
områden) 

Antal 
beviljade 
projekt med 
kultur-
anknytning 

Totalt antal 
beviljade 
projekt inom 
valda fokus-
områden inom 
programmet 

Projekt med 
kulturan-
knytning, 
andel (%)  
av totalt 
beviljade  
projekt 

Total 
beviljad 
summa 
inom valda 
fokusområd
en inom 
programmet 
(SEK) 

EU-stöd till 
kulturrelaterade 
projekt (SEK) 

Totalt 63 1 186 5,3 
 

343 211 655 19 763 444 
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För år 2015 saknas jämförande siffror då Landsbygdsprogrammet inte kunde inkluderas 

i föregående års rapport. Det berodde dels på att programmet hade kommit igång sent 

och dels på att Jordbruksverket inte kunnat ta fram underlag på grund av att IT-stödet 

var under uppbyggnad. 

 

Samtliga projekt med kulturanknytning är kopplade till fokusområdena 6 a (Främja 

diversifiering, utveckling och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen) 

respektive 6 b (Främja lokal utveckling på landsbygden). Jordbruksverket anger i sin 

databas även en kategori för alla projekt. De flesta projekten återfinns inom 

kategorierna bygdegårdar och hembygdsgård (ofta ny- eller ombyggnation). Flera 

projekt hör till kategorin företagsutveckling (ej livsmedel). Dessutom finns flera 

exempel inom kategorierna annan kulturhistorisk byggnad och traditionell byggnad 

(ofta restaurering eller byggnation).  

 

Flest projekt finns i Örebro län (12 stycken). Sex av dess drivs av Länsstyrelsen i 

Örebro län och rör information, rådgivning och kompetensutveckling riktad till 

landsbygdsföretag för att främja skapande av nya jobb, diversifiering och ekonomisk 

utveckling samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Ett antal projekt 

är nationella och omfattar hela landet. Två sådana projekt drivs till exempel av 

Jordbruksverket och handlar om att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat 

till mat- och livsmedelsframställning, för att därigenom skapa jobb på landsbygden 

(”Svensk mat och matkultur 16.2” och ”Svensk mat och matkultur 1.2”). Ett annat 

nationellt projekt rörande matkultur drivs av myndigheten Institutet för Språk och 

Folkminnen (”Kunskapsbank över traditionell matkultur”).  

 

Mer information om samtliga projekt finns i bilaga 4. Av bilagan framgår Av bilagan 

framgår projekttitel, projektägare, projektbeskrivning, län som omfattas, belopp och 

fokusområde. 

 

Lokalt ledd utveckling  
Medel från alla ESI-fonder ingår i Lokalt ledd utveckling, något som beskrivs närmare i 

den andra delen av denna rapport. Under 2016 beviljades det stöd till 30 projekt med 

kulturanknytning inom programmet Lokalt ledd utveckling. Projekten beviljades 

sammanlagt drygt 8,5 miljoner kronor i EU-stöd. De projekt som har identifierats ha 

kulturanknytning finansieras huvudsakligen med medel från Landsbygdsprogrammet. 

 
Tabell 9. Antal beviljade projekt med kulturanknytning och beviljat EU-stöd i SEK inom 

programmet Lokalt ledd utveckling under 2016. 

 
Lokalt ledd utveckling Antal beviljade projekt med 

kulturanknytning 
EU-stöd SEK 

Totalt 30 8 533 637 

 

För år 2015 saknas jämförande uppgifter eftersom dessa inte kunde inkluderas i 

föregående års rapport, av samma skäl som har angivits ovan. 

 

Även avseende Lokalt ledd utveckling anger Jordbruksverket kategori för vart och ett av 

projekten. De flesta projekten hör till kategorierna besöksnäring och 
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destinationsutveckling och det som benämns flera olika kultur- och fritidsaktiviteter, där 

allt från körfestival till utveckling av allaktivitetshus ryms. Dessutom finns flera projekt 

inom kategorierna samlingslokaler, orts- och bygdearrangemang och museum/museal 

anläggning. Flest projekt återfinns inom Västra Götalandsregionen, i Stockholms län 

och i Region Skåne.  

 

Kulturprojekten i procentuell andel  

Av alla projekt som under 2016 har beviljats stöd inom Lokalt ledd utveckling utgör 

projekten med kulturaknytning 21,4 %. Ser man till det belopp som totalt har beviljats 

inom programmet, så utgör projekten med kulturanknytning 11,8 % (se tabell 10). 

 
Tabell 10. Totalt antal projekt som beviljats stöd inom Lokalt ledd utveckling under 2016 och 

den totala summa som dessa projekt beviljats i stöd. I procent anges hur stor andel som 

projekten med kulturanknytning utgör av det totala antalet beviljade projekt respektive den 

totalt beviljade summan. 
 

 

Totalt antal 
beviljade 
projekt inom 
programmet  

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel (%) av totalt 
beviljade  
Projekt 

Total beviljad 
summa inom 
programmet 
2016 (SEK) 

Projekt med 
kulturanknytning, 
andel (%) av totalt 
beviljad summa 

Lokalt ledd 
utveckling 

140  21,4  % 72 011 225 11,8 % 

 

Mer information om projekten med kulturanknytning finns i bilaga 5. Av bilagan 

framgår projekttitel, projektägare, projektbeskrivning, vilket län som omfattas samt 

belopp. 
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EUROPEISKA STRUKTUR- OCH 
INVESTERINGSFONDER I SVERIGE 

I den följande delen av denna rapport beskrivs de Europeiska struktur- och 

investeringsfonderna (ESI) kortfattat utifrån information från de förvaltande 

myndigheternas webbplatser. Dessutom finns kommenterande avsnitt kring hur 

Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet bedömer möjligheterna för kulturrelaterade 

projekt att få stöd. Beskrivningarna bygger på texten från tidigare års rapporter och är 

uppdaterad endast uppdaterad i förekommande fall avseende aktuella utlysningar.  

 

ESI-fonderna är EU:s främsta verktyg för att förverkliga Europa 2020-strategin för 

smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att minska de ekonomiska och sociala 

skillnaderna mellan regionerna i Europa. Det finns fyra ESI-fonder i Sverige som utöver 

att vara verktyg för att nå målen med Europa 2020 också ska vara verktyg för att 

förverkliga Östersjöstrategin. De fyra fonderna i Sverige är: 

 Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF 

 Europeiska socialfonden, ESF 

 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU 

 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF 

 

Europeiska havs- och fiskerifonden ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart 

fiske. Därmed är fonden inte aktuell i det här sammanhanget. Regionala utvecklings-

fonden syftar till att stärka regionernas konkurrenskraft och utveckla näringslivet. Soci-

alfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruks-

fonden innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. I nedanstående 

figur illustreras de fonder som varit aktuella att titta på inom ramen för föreliggande 

rapport. 
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Europeiska regionala utvecklingsfonden - ERUF 
Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden är att stärka ekonomisk och social 

sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar 

i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen och består av åtta 

regionala strukturfondsprogram, ett nationellt regionalfondsprogram samt 14 Interreg-

program (Europeiskt territoriellt samarbete). 

  

Regionala strukturfondsprogram 

De regionala strukturfondsprogrammen arbetar mot målet tillväxt och sysselsättning. 

Insatserna som stöds ska utveckla näringslivet i hela landet inom innovation, entrepre-

nörskap och grön ekonomi. I Sverige finns åtta regionala program och ett nationellt 

program, beskrivna nedan. De regionala programmen utgår från respektive regions 

förutsättningar och behov.  
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Övre Norrland 
 

Berörda geografiska områden:  Norrbottens och Västerbottens län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  1,7 miljarder kronor under perioden 20142020 

 

Insatsområden inom programmet: 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Projekt inom insatsområdet kan exempelvis bidra till fler innovativa miljöer där 

universitet, forskningsinstitut, näringsliv, och det omgivande samhället kan 

mötas 

 

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik 

Projekt inom insatsområdet kan bidra till utbyggnad av bredband och i områden 

där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera. 

Utveckling av digitala tjänster för att skapa en ökad tillgång till privat och 

offentlig service samt öka den digitala delaktigheten. 

 

3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 

Projekt inom insatsområdet ska bidra till att öka antalet nystartade företag och 

till att de redan etablerade företagen kan växa, bl.a. på nya internationella  

marknader. 

 

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 

Stöd kan beviljas för att exempelvis främja ökad produktion och distribution av 

förnybar energi eller stimulera ökad energieffektivisering och användning av 

förnybar energi inom offentlig sektor och bostadssektorn. 

 

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

Stöd kan beviljas för att skapa lösningar för effektiva byten mellan olika trans-

portslag för såväl gods- som persontrafik eller att förbättra kollektivtrafik och 

energi- och koldioxidsnåla transportslag med tillgång till alternativa bränslen. 

 

Programmet ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena 

bygger på behov och förutsättningar i programområdet och överensstämmer väl med de 

regionala strategierna. 

 

Bedömning 

Ett av sju definierade fokusområden i programmet är ”Upplevelsenäringar och  

kulturella och kreativa näringar”. Detta i kombination med skrivningar som beskriver 

att regionens natur, kultur och historia ger goda möjligheter att skapa produkter av hög 

kvalitet, visar att programmet har uppmärksammat kulturens, kulturarvets och de  

kreativa näringarnas betydelse för samhällsutvecklingen. Möjligheten att finansiera 

kulturanknutna projekt, främst inom de första två tematiska målen i programmet, 

bedöms som god. 
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Mellersta Norrland 
 

Berörda geografiska områden:  Jämtlands och Västernorrlands län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  1,24 miljarder kronor under perioden 20142020 

Insatsområden inom programmet: 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Etablera och förstärka nätverk och företagskluster för att öka investeringar i 

forskning och innovation. Det kan också handla om att underlätta  

kommersialisering av innovativa varor och tjänster. 

 

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik 

Utbyggnad av bredband i områden där det inte är kommersiellt motiverat för 

nätverksoperatörer att investera. Även utbyggnaden av e-tjänster kan stödjas. 

 

3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 

Projekt inom insatsområdet kan bidra till utbyggnad av bredband och i områden 

där det inte är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera. 

Utveckling av digitala tjänster för att skapa en ökad tillgång till privat och 

offentlig service samt öka den digitala delaktigheten. 

 

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 

Projekt inom insatsområdet kan till exempel arbeta för att företag ska bli mer 

energieffektiva och öka sin användning av förnybar energi. Insatser för en ökad 

hållbar produktion av biomassa kan också få stöd, liksom insatser för att säkra 

kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud inom vindkraft och bioenergi. 

 

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

Ta fram underlag för att förbättra miljövänliga och kodioxidsnåla transportsy-

stem, exempelvis för kollektivtrafik. 

Programmets övergripande mål är att öka både sysselsättningen i regionen och  

konkurrenskraften i regionens företag. Det ska ske genom insatser för förnyelse i 

näringslivet och genom att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. 

Bedömning 

Programdokumentet innehåller flera skrivningar som pekar på möjligheter för projekt 

med kulturinnehåll eller kulturanknytning att beviljas medel. Bland åtgärderna för att 

stärka små och medelstora företag nämns både utveckling och främjande av kulturella 

eller kreativa tjänster, samt av turismtjänster. Här bör finnas goda möjligheter för  

kulturprojekt att beviljas medel från programmet. Utöver detta nämns särskilt 

”aktiviteter som utvecklar samiskt företagande”, vilket ger särskilt goda möjligheter för 

projekt med anknytning till samisk kultur och kulturarv att få finansiering genom 

programmet. 
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Norra Mellansverige 

 

Berörda geografiska områden:  Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansering:  1,18 miljarder kronor under perioden 20142020 

Insatsområden inom programmet: 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Inom insatsområdet ingår bland annat att främja företagsinvesteringar och 

investeringar i produkt- och tjänsteutveckling. 

 

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik 

I målsättningarna för insatsområdet ingår bland annat att öka utbyggnaden av 

bredband och att utveckla informations- och kommunikationsprodukter och 

tjänster. 

 

3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 

Inom insatsområdet ingår bland annat att främja entreprenörskap, nya företag; 

företagskuvöser och att stödja företag att kunna växa på regionala, nationella och 

internationella marknader. 

 

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 

Inom insatsområdet ingår bland annat att främja energieffektivitet och använd-

ning av förnybar energi 

 

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra 

Mellansverige. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som 

finns i Norra Mellansverige och stämmer väl överens med de regionala utvecklings-

strategierna. 

 

Bedömning 

I programdokumentet nämns turistnäringen och kulturmiljöer som styrkor. Program- 

dokumentet hänvisar till de kulturella och kreativa näringarnas betydelse och pekar på 

att exempelvis projekt som bidrar till utvecklingen av de kulturella och kreativa 

näringarna kan stödjas inom insatsområdet Att öka små och medelstora företags 

konkurrenskraft. I programmet Norra Mellansverige bedöms det därför finnas goda 

möjligheter till finansiering av kulturrelaterade projekt. 
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Östra Mellansverige 
 

Berörda geografiska områden:  Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands 

och Östergötlands län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  564 miljoner kronor under perioden 20142020 

Insatsområden inom programmet:  

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Bland särskilda mål för insatsområdet ingår bland annat att skapa förutsättningar 

för ett förbättrat innovationsklimat för små och medelstora företag och stärka 

processer som leder till att innovationer kommersialiseras. 

 

2. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 

Inom insatsområdet ingår insatser som syftar till att göra tillväxt i små och 

medelstora företag möjlig. Det kan handla om tillgång till riskkapital, möjlighet 

till kompetensförsörjning och livslångt lärande eller att underlätta  

internationalisering.   

 

3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 

Inom insatsområdet ingår insatser som syftar till att bidra till att miljöteknik-

sektorn växer och att konsumtionen blir mindre energiintensiv.   

 

Det övergripande målet för programmet är att bidra till regional tillväxt och  

sysselsättning. Utvecklingsstrategierna i regionens fem län ligger till grund för de valda 

insatsområdena. Östra Mellansverige ska erbjuda en bra miljö för entreprenörskap, 

näringslivsutveckling och innovationer. 

 

Bedömning 

Ett av målen inom insatsområdet ”Att stärka forskning, teknisk utveckling och 

innovation” är att skapa förnyelse genom branschöverskridande samarbeten. Där nämns 

bland annat besöksnäring och kreativa och kulturella näringar som tillväxtbranscher 

vilka programmet har som mål att stärka ytterligare. Möjligheter för finansiering av 

projekt inom de kulturella och kreativa näringarna och därtill kopplad 

företagsutveckling bedöms som goda.  
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Stockholm 
 

Berörda geografiska områden:  Stockholms län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  298 miljoner kronor under perioden 20142020 

Insatsområde inom programmet: Huvudstadsregionens särskilda utmaningar 

Investeringsprioriteringar: 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Projekt som kan få stöd kan exempelvis göra infrastruktur för forskning och 

utveckling tillgänglig eller underlätta samarbete mellan högre utbildning, 

forskning och företag. Projekt som stöder innovationsupphandling kan också 

få stöd, liksom de som syftar till att göra offentliga data tillgängliga för 

utveckling av produkter och tjänster.  

 

2. Stödja kapacitet för små och medelstora företag att växa på regionala, 

nationella och internationella marknader samt ägna sig åt 

innovationsprocesser 

Hälften av medlen som är avsatta för denna prioritering är avsedda för risk-

kapitalinvesteringar i små och medelstora företag. Andra projekt som kan 

stödjas kan till exempel arbeta med rådgivning och kunskapsöverföring för 

affärsutveckling eller internationalisering i företag.    

 

3. Främja forskning och innovation i, samt tillämpning av, koldioxidsnål teknik 

Projekt som kan få stöd kan exempelvis röra forskning om energiteknik, 

göra energianvändningen inom transporter och bostäder effektivare eller 

underlätta för effektivare transporter.   

 

Programmet för Stockholm ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsätt-

ning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns i 

Stockholms län och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna. 

 

I programdokumentet beskrivs hur de urbana miljöer som präglar regionen ger den en 

särställning i landet. Nöjes- och kulturutbud nämns som en viktig komponent bland 

flera andra i arbetet med en så kallad ”flerkärnig” och tät region, d.v.s. en region med 

flera centra, eller centrumliknande stadskärnor. 

 

Bedömning 

Den stora koncentrationen av människor i området beskrivs som en fördel i skapandet 

av attraktiva miljöer för bland annat kultur. Givet det stora underlag av kulturutbud och 

kulturföretagande som finns i Stockholmsregionen borde det finnas möjligheter till 

innovationer och företagsutveckling med kulturkoppling. Inom ramen för insatsområdet 

borde det finnas möjlighet till finansiering av företagsutveckling kopplad till kulturella 

och kreativa näringar.  
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Västsverige 
 

Berörda geografiska områden:  Västra Götalands och Hallands län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  450 miljoner kronor under perioden 20142020 

Insatsområde inom programmet: Huvudstadsregionens särskilda utmaningar 

Investeringsprioriteringar:  

1. Samverkan inom forskning och innovation 

Små och medelstora företag i regionen behöver öka sina investeringar i 

forskning och innovation och sin förmåga att kommersialisera kunskap. 

Därför ska projekt inom programmet stimulera samverkan mellan 

företagen, akademi och forskningsinstitut.  

 

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Främja utveckling av fler nya innovativa företag och stimulera utveckling 

i befintliga små och medelstora företag och därmed bidra till en ökad 

konkurrenskraft i näringslivet.   

 

3. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi 

Underlätta för företag att samverka kring forskning och innovation kring 

koldioxidsnål energianvändning, eller utveckla test- och  

demonstrationsmiljöer. Projekt kan även inriktas på att öka företags 

energieffektivitet.  

 

Det västsvenska programmet ska lyfta näringslivet och öka konkurrenskraften och 

sysselsättningen i små och medelstora företag. Dessutom ska programmet bidra till en 

mer koldioxidsnål ekonomi och främjar en hållbar stadsutveckling. Projekten ska bygga 

broar och samarbeten för utbyte av idéer och kunskap, med det slutliga målet att skapa 

regional utveckling och tillväxt. Programmet avser att främja en hållbar stadsutveckling 

i Göteborgs stad, och minst fem procent av programmets medel ska användas till detta.  

 

Bedömning 

Det bedöms finnas möjligheter till finansiering av företagsutveckling inom kulturella 

och kreativa näringar, inom ramen för insatsområdet ”Konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag”.  Projekt med kulturanknytning borde även ha möjlighet att ta del 

av de medel som är särskilt avsatta för att främja en hållbar stadsutveckling, då ett rikt 

kulturliv ofta är en viktig byggsten i skapandet av attraktiva boendemiljöer.  
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Småland och öarna 
 

Berörda geografiska områden:  Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och  

Gotlands län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  564 miljoner kronor under perioden 20142020 

Insatsområden inom programmet: 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Insatser som förnyar näringslivet i regionen och skapar konkurrenskraft för 

företag, ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor. 

 

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations-  

och kommunikationsteknik 

Utbyggnad av bredband med hög hastighet i de områden av regionen där det inte 

är kommersiellt motiverat för nätverksoperatörer att investera.   

 

3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 

Stödja kapaciteten för små och medelstora företag att satsa på tillväxt på 

regionala, nationella och internationella marknader, och att ägna sig åt 

innovationsprocesser. 

 

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

Insatser för transporter, utveckling och förbättring av användningen av förnybar 

energi. 

 

Det övergripande målet för programmet Småland och öarna är att bidra till regional  

tillväxt. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns 

inom området och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna. 

 

Huvuddelen av medlen inom programmet ska användas till satsningar som förnyar samt 

utvecklas näringslivet. 

 

Bedömning 

Inom ramen för insatsområdet ”Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft” 

bedöms det finnas möjligheter till utveckling av företagande inom kulturella och  

kreativa näringar. 
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Skåne-Blekinge 
 

Berörda geografiska områden:  Skåne och Blekinge län 

Förvaltande myndighet:  Tillväxtverket 

Finansiering:  500 miljoner kronor under perioden 20142020 

Insatsområden inom programmet: 

1. Smart tillväxt – innovation 

Skapa ett mer innovativt näringsliv i hela regionen. Idéer ska lättare kunna 

utvecklas till tjänster och produkter. 

 

2. Smart tillväxt – små och medelstora företag 

Entreprenörskap ska stärkas och uppmuntras. Nya företag som är på väg att 

skapas ska också kunna få stöd med kapitalförsörjning. 

 

3. Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi 

Energieffektivare teknik, växling till förnybar energi i företag, bostäder, och 

annan infrastruktur. 

 

4. Inkluderande tillväxt – bredband 

Skapa förutsättningar för att söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad. 

 

5. Hållbar stadsutveckling 

Med utgångspunkt i städers särskilda utmaningar ska en innovationsprocess 

stimuleras. I Malmö stad finns möjligheter att koppla samman insatser kring 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

 

Det övergripande målet för programmet Skåne-Blekinge är att bidra till regional tillväxt 

och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar 

som finns i Skåne-Blekinge och stämmer väl överens med de regionala utvecklings-

strategierna. 

 

Bedömning 

I programmet Skåne-Blekinge nämns kultur främst i förhållande till insatsområdet 

”Smart tillväxt  innovation”.  Programdokumentet lyfter fram att regionens styrkor 

inom de kulturella och kreativa sektorerna, regionens kulturella institutioner samt 

regionens turism- och besöksnäring ger goda förutsättningar att bygga på för att öka 

regionens innovationsförmåga.  I förhållande till insatsområdena ”Smart tillväxt – små 

och medelstora företag och ”Hållbar stads- och samhällsutveckling” pekar program-

dokument på vikten av tvärsektoriellt arbete. Bland annat nämns behovet av förnyelse 

inom näringslivet och samverkan mellan olika branscher och samhällssektorer för att 

kunna möta samhällsutmaningar. Dessutom nämns tvärsektoriella och sektors-

övergripande insatser för att kunna säkerställa ett nytänkande inom hållbar 

stadsutveckling. Det borde därmed finnas goda möjligheter till finansiering av projekt 

med kulturanknytning inom programmet Skåne-Blekinge.  
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Nationella regionalfondsprogrammet 

Det nationella regionalfondsprogrammet bygger på Europa 2020-strategin för en smart, 

hållbar och inkluderande tillväxt. Programmets syfte är att tillföra ett mervärde till det 

regionala tillväxtarbetet genom att komplettera de insatser som genomförts i de åtta 

regionala strukturfondsprogrammen. Programmet ska identifiera och göra synergief-

fekter möjliga mellan regional, nationell och europeisk politik. Tillväxtverket är förval-

tande myndighet för nationella regionalfondsprogrammet. 

 

Under perioden 20142020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden drygt  

1 miljard kronor i det nationella regionalfondsprogrammet. 

 

Insatsområden inom programmet: 

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

Denna del av programmet består av två delar. Den ena syftar till att 

etablera en forskningsinfrastruktur som attraherar internationella 

forskare, företag och myndigheter. I huvudsak ska uppbyggnaden av 

European Spallation Source (ESS) i Lund stödjas. Den andra delen syftar till att 

stimulera gränsöverskridande samverkan regionalt, transnationellt och mellan 

sektorer, genom att förstärka satsningar som är nationellt och regionalt 

prioriterade. 

 

2. Öka små och medelstora företags konkurrenskraft 

Denna del av programmet syftar till att öka dynamiken och mångfalden på den 

privata riskkapitalmarknaden i tidiga skeden samt att öka antalet nya förvaltare. 

 

3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer 

Denna del av programmet syftar till att små och medelstora företag 

ska energieffektivisera sin verksamhet. Insatsområdet kommer främst att genom-

föras i form av en sammanhållen nationell satsning. 

Insatsområdet syftar också till att öka utbudet av riskkapital till företag vars 

verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 

 

Bedömning 

I programdokumentet beskrivs inte kultur, eller kreativa näringar på något uttalat sätt i 

relation till vad programmet kan komma att stödja. Med hänvisning till att inriktningen i 

programmet är koncentrerat till ett fåtal konkreta åtgärder bedöms det finnas begränsade 

möjligheter för finansiering av projekt med kulturanknytning. 
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Interregprogrammen 

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla  

samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika 

medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma  

program, projekt och nätverk. 

 

Interreg är det instrument inom sammanhållningspolitiken som utformats för att lösa 

problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning.  

Programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ger möjlighet 

för bland annat organisationer, myndigheter och företag att utveckla samarbete med 

aktörer i andra EU-länder. 

 

Sverige deltar i 14 interregprogram med en total budget om cirka 19 miljarder kronor, 

varav regionala utvecklingsfonden står för drygt 12 miljarder. I de flesta programmen är 

specifika geografiska områden utpekade. I några program samarbetar man inom hela 

EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i interregprojekt. Interreg är 

uppbyggt kring tre huvudsakliga typer av samarbeten: 

- Gränsregionala samarbetsprogram (Interreg A) 

- Transnationella samarbetsprogram (Interreg B) 

- Interregionala samarbetsprogram (Interreg C) 

 

Nuvarande programperiod (20142020) är den femte perioden och benämns som 

Interreg V. Fokus för programperioden är: 

 Forskning och innovation 

 Hållbara transporter 

 Gränsöverskridande arbetsmarknader 

 Miljövänliga energikällor 

 

Inriktningen är att lära tillsammans, hitta gemensamma lösningar på gemensamma 

problem och överbrygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling. 

EU:s regioner har liknande utmaningar och möjligheter som inte begränsas av lands-

gränser. Mervärdet av Interreg ska öka genom ett större fokus på resultat och starkare 

kopplingar till övrigt regionalt tillväxtarbete. 

 

Fem av programmen förvaltas av svenska myndigheter. Övriga program har svenska 

kontaktpunkter. 
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Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg A) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Danmark, Norge  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Skåne, Halland och Västra Götaland 

Förvaltande myndighet: Tillväxtverket 

Finansiering:  1,07 miljarder kronor för projektkostnader i  

 Danmark och Sverige. 

Insatsområden inom programmet: 

1. Innovation 

Att öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt, 

samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-

områdets styrkeområden. Att öka tillämpad forskning och innovationsinriktad 

aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. 

 

2. Grön ekonomi 

Att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och 

metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi. 

Att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energian-

vändning). Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet. 

 

3. Transport 

Att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och 

metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi.  

Att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energi- 

användning). Minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet. 

 

4. Sysselsättning 

Att främja ökad antalet i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag. 

Att öka antalet gränsarbetspendlare. 

 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan 

Sverige, Danmark och Norge. Programmet täcker ett område som har fler än nio 

miljoner invånare inom tre länder. Här finns två huvudstäder, fler än 30 universitet och 

områdets olika delar förenas av ett gemensamt hav. 

 

Projekten ska bidra till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma 

styrkor inom något av de fyra insatsområdena för att göra regionen stark och konkur-

renskraftig.  

 

Bedömning 

Möjligheten för projekt med kulturanknytning bedöms vara små i detta program. De 

främjandeinsatser gentemot små- och nya företag som finns under insatsområde fyra är 

visserligen branschneutrala, vilket borde kunna innebära att företag inom de kulturella 

och kreativa näringarna kan få stöd på samma villkor som företag inom andra branscher. 
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Interreg Sverige-Norge (Interreg A) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Norge  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Jämtland, Västernorrland, Värmland, Dalarna och 

Västra Götaland 

Förvaltande myndighet: Länsstyrelsen Jämtlands län 

Finansiering:  396 miljoner kronor  

Insatsområden inom programmet: 

1. Innovativa miljöer 

Att öka organisationers och företags forskning- och utveckling och innovations-

förmåga. 

 

2. Små och medelstora företag 

Ökad konkurrenskraft hos företag, öka etableringar i området. 

 

3. Natur och kulturarv 

Att gränsregionens natur- och kulturarv nyttjas med bibehållen bevarandestatus. 

 

4. Hållbara transporter 

Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik. Öka den gränsöver- 

skridande rörligheten med inriktning på koldioxidsnåla transportsystem. 

 

5. Sysselsättning 

Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden. 

 

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete 

skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livs-

miljö. Gränsöverskridande samarbete ska hantera gemensamma utmaningar i gräns- 

regionen, bland annat genom att undanröja gränshinder och bidra till att koppla samman 

regioner över gränsen.  

 

Bedömning 

Det tredje insatsområdet pekar tydligt ut att kulturarvet är en resurs för utveckling inom 

programområdet, och insatser kan exempelvis göras för tillgängliggörande och  

destinationsutveckling. Natur- och kulturarven ska bevaras och tillgängliggöras och kan 

bidra till utveckling för näringslivet och stärka gränsregionens attraktivitet. I övrigt är 

de kulturella och kreativa näringarna identifierade inom de första insatsområdena, och 

en bred variation av kulturanknutna projekt borde kunna få stöd inom ramen för 

insatsernas prioriteringar. Möjligheter att få finansiering för kulturanknutna projekt 

inom programmet bedöms därmed som goda.  
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Interreg Botnia-Atlantica (Interreg A) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Norge, Finland  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Västerbottens och Västernorrlands län samt 

Nordanstigs kommun i Gävleborgs län 

Förvaltande myndighet: Länsstyrelsen i Västerbotten 

Finansiering:  304 miljoner kronor 

Insatsområden inom programmet: 

1. Innovation 

Utveckla de långsiktigt hållbara kompetenscentra. 

 

2. Näringsliv 

Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten. 

 

3. Miljö 

Ett ökat hållbart nyttjande av natur och kulturarv. 

 

4. Transport 

Ökat antal strategier kring hållbara öst- västliga transportlänkar. 

 

Det övergripande målet är att genom samverkan över landsgränser ska programmet på 

ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade 

natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.  

 

Bedömning 

Inom programmet bedöms det finnas goda möjligheter till finansiering av kultur- 

anknutna projekt. Bland annat genom att arbeta med kulturarvet, både för att främja 

bevarande och för att stimulera att fler tar del av kulturarvet, liksom att främja affärs- 

utveckling inom kulturarvsområdet. Inom insatsområde 1 och 2 är dessutom kulturens 

och de kulturella och kreativa näringarnas betydelse belyst.  
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Interreg Nord (Interreg A)  
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Norge, Finland  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, 

Västernorrlands län och delar av Dalarna län (Idre 

samebys område) 

Förvaltande myndighet: Länsstyrelsen Norrbotten 

Finansiering:  352 miljoner kronor 

Insatsområden inom programmet: 

1. Forskning och innovation 

Prioritering av forskning och innovation, utveckla innovativa miljöer och 

mötesplatser i regionen. 

 

2. Entreprenörskap 

Öka andelen små- och medelstora företag med gränsöverskridande affärs- 

modeller. Öka exporten bland regionens små- och medelstora företag. 

 

3. Kultur och miljö 

Bevara, skydda och stärka regionens kultur och kulturarv. Stärka användningen 

av det samiska språket inom den samiska befolkningen. Förbättra bevarande-

status över naturmiljöer. Öka den offentliga sektorns kunskap och kompetens 

om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen. 

 

4. Gemensam arbetsmarknad 

Den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden ska öka. Stärka 

kompetens och kunskapsutveckling inom samiska näringar. 

 

Unikt mål för Sápmi: stärka det samiska språket inom den samiska befolkningen 

 

Programmets övergripande mål är att förstärka programområdets konkurrenskraft och 

attraktivitet. Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska 

särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.  

 

Bedömning 

Inom insatsområde 1, 2 och 4 är samiska näringar och kulturella och kreativa näringar 

prioriterade. Inom insatsområde 3 finns möjligheter till utveckling av turism och andra 

produkter baserade på kulturarv, här finns också möjligheter att förbättra bevarande- 

status. Möjligheterna för finansiering till kulturanknutna projekt inom programmet 

bedöms som goda. 
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Interreg Central Baltic (Interreg A) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Finland inklusive Åland, Est-

land och Lettland  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, 

Uppsala, Östergötland, Västmanland och Örebro 

Förvaltande myndighet: Länsstyrelsen i Västerbotten 

Finansiering:  1 miljard kronor 

Insatsområden inom programmet: 

1. Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft 

Främja kunskapsintensiva företag, unga entreprenörer och stödja möjligheter till 

export på nya marknader. 

 

2. Hållbar användning av våra gemensamma resurser 

Bevara, skydda främja och utveckla natur- och kulturarv och skapa besöks-

attraktioner. Åtgärder för att förbättra stadsmiljön m.m. Främja innovativ teknik 

för att förbättra miljöskydd och resurseffektivitet i avfalls och vattensektorn 

m.m. 

 

3. Ökad tillgänglighet i regionen 

Utveckla och förbättra miljövänliga kommunikationer och infrastruktur m.m. 

 

4. Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap 

Utveckla social inkludering och utbildning. 

 

Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de  

baltiska staterna å den andra sidan. Programmet kan stödja åtgärder som skyddar 

havsmiljön, ökar tillgången och förbättrar välståndet i regionen. Insatser som bidrar till 

en ökad samhällsgemenskap och motverkar social utestängning kan finansieras genom 

programmet. Projekt som utvecklar regionens yrkesutbildningar och skapar länkar till 

arbetsmarknadens behov kan också finansieras. 

 

Bedömning 

Inom insats två finns goda möjligheter för kulturanknutna projekt, kanske framförallt 

kopplat till kulturarv och turism, men även för immateriell kultur och ”marknadsföring” 

i form av events och liknande. 
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Interreg South Baltic (Interreg A) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Danmark, Polen, Tyskland och 

Litauen  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Kalmar, Blekinge, Skåne och Kronoberg 

Förvaltande myndighet: Infrastruktur- och utvecklingsdepartementet, 

Warszawa, Polen 

Finansiering:  696 miljoner kronor 

Insatsområden inom programmet:  

1. Små och medelstora företags konkurrenskraft 

Insatser för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft, med 

fokus på innovation och internationalisering. 

 

2. Hållbart nyttjande av gemensamma resurser 

Bevara, skydda, tillgängliggöra och utveckla natur- och kulturarv, samt främja 

innovation för miljöskydd. 

 

3. Hållbara transporter 

Stimulera hållbara transporter och få bort flaskhalsar. 

4. Yrkeskompetens 

Stimulera hållbar arbetsmarknad och arbetskraftens rörlighet. 

 

5. Internationell samverkan 

Förbättra den institutionella kapaciteten för offentliga myndigheter och liknande 

för en effektiv offentlig förvaltning. 

 

Utmärkande drag för hela programområdet är dess landsbrukskaraktär med stora grön-

områden, kustlandskap med sjöar och strömmar samt avsaknaden av storstäder.  

Programmets vision är att stärka en gemensam hållbar utveckling i Södra Östersjö-

området genom att utveckla regionens potential inom ”blå och grön tillväxt”. 

 

Bedömning 

Förutom de uppenbara möjligheterna att arbeta med kulturarv och kulturmiljö finns 

möjligheter inom programmet för kulturella och kreativa näringar inom småföretagsut-

veckling. Dessutom finns inom prioritet fyra troligen goda möjligheter för kulturellt 

utbyte och liknande aktiviteter. 
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Interreg Baltic Sea Region/Östersjöprogrammet (Interreg B) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Estland, Finland, Lettland, 

Litauen, Polen, Tyskland och Norge. Eventuellt 

Nordvästra Ryssland och Vitryssland.  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Hela Sverige 

Förvaltande myndighet: Investitonsbank Schleswig-Holstein, Tyskland 

Finansiering:  2,2 miljarder kronor 

Prioriterade insatsområden 

1. Innovation 

Att stärka Östersjöregionens innovationsförmåga och 

kommersialiseringspotential. 

 

2. Effektiv användning av naturresurser 

Skydda miljön och hantera regionens natur- och energiresurser på ett hållbart 

sätt. 

 

3. Tillgänglighet 

Tillgängliggöra områden i regionen, säkrare transporter till havs mm. 

 

Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförande av EU:s Östersjöstrategi 

vars syfte är att stärka implementeringen av strategin och säkerställa samarbete mellan 

Östersjöområdets länder. 

 

Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att 

skapa en mer innovativ, tillgänglig och hållbar Östersjöregion. Området röner stort in-

tresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt. 

 

Bedömning 

I programdokumentet finns det en tydlig koppling mellan kultur och det regionala till-

växtarbetet. Kultur, de kreativa och kulturella näringarna och turism nämns som  

angelägna ”icke-teknologiska” innovationsområden inom det första prioriterade 

insatsområdet. I programdokumentet nämns transnationella regionala nätverk inom 

kreativa och kulturella näringar som ett exempel på vad programmet kan stödja.  

Möjligheterna för finansiering av kulturrelaterade projekt bedöms vara goda inom detta 

program. 
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Northern Periphery and Arctic (Interreg B) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Finland, Irland, Nordirland, 

Skottland, Island, Grönland och Norge  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Västerbottens, Västernorrlands, Norrbottens och 

Jämtlands län 

Förvaltande myndighet: Länsstyrelsen i Västerbotten 

Finansiering:  421 miljoner kronor 

Insatsområden inom programmet: 

1. Innovation för att bibehålla och utveckla robusta och konkurrenskraftiga  

samhällen 

Att öka innovation och överföring av ny teknologi till små- och medelstora 

företag (SMF) i glest befolkade områden samt att öka innovation inom offentlig 

service i glesbygdsområden. 

 

2. Främja entreprenörskap för att realisera områdets konkurrensfördelar 

Förbättra främjande för nyföretagande och SMF i glesbebyggda områden. 

 

3. Skapa energisäkra samhällen genom främjande av förnyelsebar energi och 

energieffektivitet 

Öka bostäders och offentlig infrastrukturs energieffektivitet och användning av 

förnybar energi i de glest befolkade områdena. 

 

4. Skydda, främja och utveckla natur och kulturarv 

Öka möjligheterna för glesbygdssamhällen inom hållbar miljöledning. 

 

Glesbygd är en horisontell prioritet inom alla insatsområden. 

 

Bedömning 

Inom det fjärde insatsområdet lyfter dokumentet fram programområdets rika kulturarv 

och nämner möjligheten till finansiering av projekt som bidrar till att utveckla och  

bevara kulturarvet. I förhållande till det första insatsområdet hänvisar program-

dokumentet till de kreativa industrierna som ett av de viktigaste områden för att öka 

innovation inom små- och medelstora företag i programområdet. Inom ramen för 

programmet kan bland annat åtgärder som utvecklar modeller och lösningar som 

kopplar den kreativa sektorn till små- och medelstora företag för att öka innovation 

erhålla stöd. Projekt med kulturanknytning har även möjlighet att beviljas medel inom 

det andra insatsområdet där det beskrivs att de åtgärder som kommer att finansieras 

inom målet bland annat kommer att grunda sig på programområdets rika kulturarv.  

 

Med hänvisning till den tydliga kopplingen till kultur, särskilt i förhållande till 

kulturarv, bedöms det finnas goda möjligheter för finansiering av projekt med 

kulturanknytning inom Northern Periphery and Arctic-programmet. 
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Interreg North Sea Region (Interreg B) 
 

Berörda geografiska områden:  Delar av: Sverige, Storbritannien, Norge,  

 Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien 

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Värmlands, Västra Götalands, Hallands, Skånes 

och Kronobergs län 

Förvaltande myndighet: Kontaktpunkt Västra Götalandsregionen 

Finansiering:  1,4 miljarder kronor 

Insatsområden inom programmet: 

1. Tillväxt 

Målsättningar är bland annat att utveckla nya eller förbättrade partnerskap 

mellan företag, utbildningsinstitutioner, offentlig service och slutanvändare med 

syfte att utveckla produkter och tjänster. Stärka kapaciteten för regionalt  

innovationsstöd och strategier kring smart specialisering. 

 

2. Miljöinnovation 

Här beskrivs bl.a. att produkter och tjänster som minskar regionens negativa 

påverkan på miljön ska utvecklas. 

 

3. Hållbar Nordsjöregion 

Insatser mot klimatförändring och metodutveckling för att skydda 

Nordsjöregionens ekosystem. 

 

4. Gröna transporter och mobilitet 

Här ingår bland annat innovativa och förbättrade lösningar kring transport- och 

logistiklösningar. 

 

Det övergripande målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre  

region att bo och investera i. Programmet har alltsedan det startade haft stort fokus på 

förbättring av tillgänglighet, skapa hållbara transporter samt miljöutveckling. 

 

Bedömning 

Inom insatsområdet Tillväxt nämns kreativa näringar och design som tillväxtområden 

vilka kan gynnas av de åtgärder för klusterbildning och långsiktiga samarbeten som 

programmet vill stödja. I programdokumentet betonas vikten av att projekten inom 

programmet har ett inkluderande förhållningssätt och involverar olika sektorer, som 

exempelvis de kreativa näringarna. Möjligheterna för finansiering till projekt med 

kulturanknytning, liksom företagsutveckling inom de kulturella och kreativa näringarna, 

bedöms därmed goda inom programmet.  
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Europe (Interreg C) 
 

Berörda geografiska områden:  Alla EU-länder samt Norge och Schweiz  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Hela Sverige 

Förvaltande myndighet: The Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, Lille, 

Frankrike 

Finansiering:  3 miljarder kronor 

Insatsområden inom programmet: 

1. Interregionala samarbetsprojekt 

Partnerskap bestående av offentliga parter/regioner från olika länder i Europa 

som arbetar tillsammans i tre till fem år för att utbyta erfarenheter om en specifik 

fråga. Varje region som deltar i samarbetsprojektet ska ta fram en handlingsplan 

som anger vad som ska göras för att erfarenheterna från samarbetet omsätts i 

handling. 

 

2. Lärandeplattformar (Policy Learning Platforms) 

Programmet kommer att stödja alla regioner i Europa genom att inrätta så 

kallade lärandeplattformar som täcker de fyra tematiska mål som programmet 

arbetar med: 

 Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation 

 Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag 

 Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

 Skydda miljön och stödja resurseffektivitet 

 

Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att 

förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa. I programmet 

ingår också att överföra god praxis till projektpartners och andra som arbetar med  

regional utveckling. 

 

Bedömning 

Inom det andra insatsområdet uttrycks att policyutveckling och implementering ska ske 

mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar med att bevara och 

utveckla natur- och kulturarv. Det bedöms därmed finnas goda möjligheter för  

finansiering av större samverkansprojekt med kulturanknytning, särskilt i förhållande 

till kulturarv och turism inom Interreg Europe. 
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ESPON 2020 (Interreg B) 
 

Berörda geografiska områden:  Alla EU-länder samt Island, Lichtenstein, Norge 

och Schweiz  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Samtliga län 

Förvaltande myndighet: Hållbar utveckling och 

infrastrukturdepartementet, Luxembourg 

Finansiering:  41 miljoner kronor 

Insatsområden inom programmet: 

Resurserna kommer att satsas på det tematiska området 11 vilket innebär institutionell 

kapacitet och effektivitet i den offentliga förvaltningen. 

 

ESPON är ett forskningsprogram kring regional utveckling och rumslig planering. Det 

handlar främst om att göra gemensamma regionala analyser för hela EU. Det finns 

också möjligheter för regioner att ansöka i ESPON om mer avgränsade regionala ana-

lyser. Programmet kan också stödja forskarsamverkan genom nätverk. 

 

Programmet beskrivs inte närmare eftersom det huvudsakligen inriktar sig på policyut-

veckling och territoriell samverkan mellan länder och regioner. 
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URBACT III (Interreg C) 
 

Berörda geografiska områden:  Alla EU-länder samt Norge och Schweiz  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Hela Sverige 

Förvaltande myndighet: Secrétariat Général du Comité Interministériel 

des Villes, Saint Denis, Frankrike 

Finansiering:  623 miljoner kronor 

Insatsområden inom programmet: 

Resurserna kommer att satsas på att förbättra den institutionella kapaciteten och bidra 

till effektiv offentlig förvaltning i städer genom att sprida god praxis och expertis samt 

stödja erfarenhetsutbyte rörande hållbar stadsutveckling, inklusive kopplingar mellan 

stad och landsbygd. 

 

Programmet har utvecklats för att främja en hållbar och integrerad stadsutveckling och 

för att bidra till målen i Europa 2020 strategin gällande smart, hållbar och inkluderande 

tillväxt. Tyngdpunkten på samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande 

mellan regionala och lokala aktörer.  

 

Utbytet mellan städer i programmet URBACT III ska fokuseras till områdena innovat-

ion, koldioxidsnål ekonomi, skydd av miljö, sysselsättning och social delaktighet. Inom 

social delaktighet inräknas kultur och kulturarv. Programmet betonar kulturens och 

kulturarvens betydelse för medborgarnas välbefinnande och vikten av ett helhetsper-

spektiv för att göra städer till attraktiva miljöer. Det bör därmed finnas möjlighet till 

finansiering av samarbetsprojekt med kulturanknytning om de i övrigt följer URBACT-

programmets målsättningar. 
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INTERACT III  
 

Uppdaterat 2017: INTERACT III är ett program som stödjer erfarenhetsutbyte mellan 

ansvariga myndigheter och organisationer som är involverade i genomförandet av 

programmen för territoriellt samarbete.  

 

INTERACT stödjer territoriellt samarbete mellan regioner inom EU. Programmet 

främjar samarbete som ett verktyg för tillväxt och förändring genom policyutveckling 

och strategisk orientering. 

 

Insatserna förväntas bidra till ökad förenkling samt sprida kunskap om de territoriella 

samarbetsprogrammens samlade resultat. 

 

 
Kolarctic (Interreg A) 
 

Berörda geografiska områden:  Sverige, Finland, Norge och Ryssland  

Berörda geografiska områden  

i Sverige:  Norrbottens län 

Insatsområde inom programmet: 

1. Främja livskraftig ekonomi och attraktiv region, där invånare och besökare 

njuter av den arktiska naturen och där naturresurserna används på ett hållbart 

sätt. För att uppnå det övergripande målet är programmet uppdelat i två 

prioriterande områden som identifierar regionala styrkor och problem. De 

prioriterande områdena är: en hållbar arktisk ekonomi, natur och miljö samt 

rörlighet för personer, varor och kunskap 

 

Programmet bygger främst på erfarenheterna från det långvariga samarbetet mellan de 

deltagande länderna.  
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Europeiska socialfonden – ESF: Socialfondsprogrammet 
Socialfondsprogrammet 2014-2020 ska förstärka och utveckla den nationella 

arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar. För 

att skapa en välfungerande arbetsmarknad och för att öka sysselsättningen på sikt ska 

kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärkas. Projekten som får stöd av 

Socialfonden rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.  

 

 Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att: 

 stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns 

ställning på arbetsmarknaden, 

 förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, 

 öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från 

arbetsmarknaden, och 

 underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i 

utbildning. 

 

Insatserna gäller både tillämpning av utformade metoder såväl som utveckling av nya 

metoder och stort fokus ska sättas på utvärdering av insatsernas effekter. 

 

Berörda geografiska områden:  Hela Sverige 

Förvaltande myndighet:  Svenska ESF-rådet 

Finansiering:  6 miljarder kronor  

Programområden inom programmet: 

1. Kompetensförsörjning 

Programområdet fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbets-

marknad. Stöd kan sökas för projekt som ger kvinnor och män möjligheter att 

utvecklas i takt med arbetslivets krav. Utöver anställda kan området även 

omfatta arbetslösa som deltar i projekt. 

 

2. Ökade övergångar till arbete 

Programområdet ska göra det lättare för unga (1524 år), långtidsarbetslösa 

(mer än 12 månader), sjukskrivna samt nyanlända att få jobb eller att komma ett 

steg närmare arbetsmarknaden. Stöd kan sökas för projekt som bidrar till ökad 

social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer 

som idag står lång från arbetsmarknaden. 

 

3. Sysselsättningsinitiativ för unga 

Programområdet har en särskild satsning till regioner i Europa som har högst 

arbetslöshet bland unga, minst 25 procent. I Sverige ska pengarna användas i 

regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Stöd kan 

sökas för projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. 

 

Socialfondsprogrammet genomförs i åtta geografiska regioner som omfattar hela landet. 

För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell 

nivå. 

 

(Källa: www.esf.se) 
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Bedömning 

Programdokumenten hänvisar till fondsamverkan med bland annat EU:s kultur- och 

medieprogram Kreativa Europa, som bland annat ska stärka de kulturella och kreativa 

sektorernas konkurrenskraft, smart tillväxt och hållbar tillväxt för alla. Det är angeläget 

att nyttja kulturens betydelse och potential i det regionala tillväxtarbetet. Metoder och 

arbetssätt som utvecklats inom Kreativa Europa skulle kunna tillämpas i större skala 

inom ramen för Socialfonden.  

 

Sammantaget bör det under perioden 2014–2020, precis som under förra program- 

perioden, finnas goda möjligheter till finansiering av projekt med kulturanknytning 

inom Socialfonden. Inom kompetensförsörjning kan det t.ex. finnas utrymme för 

utbildning och utveckling av personal på kulturområdet. Inom social integration kan det 

finnas utrymme för projekt med kultur eller kulturarv som metod. 
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Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - EJFLU 
Den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling stöder EU:s politik för 

landsbygdsutveckling. Varje land inom EU tar fram ett landsbygdsprogram som ska 

bidra till landsbygdsutveckling.  

Landsbygdsprogrammet 

 

Berörda geografiska områden:  Landsbygden i hela Sverige 

Förvaltande myndighet:  Jordbruksverket 

Finansiering:  36 miljarder kronor  

Prioriteringar inom programmet: 

 

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla 

landsbygden. Programmet består av sex prioriteringar som anger till vilka mål stöden 

och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom 

jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk och att nya jobb skapas och 

utvecklas på landsbygden. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige 

och EU. Programmets prioriteringar och mål ska i sin tur bidra till att nå de 

övergripande målen i Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla.  

 

Programmets övergripande mål är:  

1. Främja jordbrukets konkurrenskraft 

2. Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder 

3. Uppnå en balanserad territoriell utveckling av ekonomier och samhällen på 

landsbygden 

 

Programmets sex prioriteringar under vilka det finns 18 fokusområden, varav Sverige 

har valt 15 stycken: 

 

1. Prioritering: Kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk 

samt på landsbygden 

Fokusområden: 

1 a. Främja innovation, samarbete och kompetensutveckling på landsbygden 

1 b. Stärka banden mellan jordbruk, livsmedelsproduktion och skogsbruk samt 

forskning och innovation, även i syfte att utveckla miljöledning och 

miljökvalitet. 

1 c. Främja livslångt lärande och yrkesutbildningar inom jordbruk, trädgård, 

rennäring- och skogsbruk 

 

2. Prioritering: Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av 

jordbruksföretag och i alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och 

hållbart skogsbruk 

Fokusområden: 

2 a. Konkurrenskraft, omstrukturering, diversifiering inom jordbruk, trädgård, 

rennäring och skogsbruk. 

2 b. Underlätta för unga med rätt kompetens att startaföretag inom jordbruk-, 

trädgård- samt rennäring. 
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3. Prioritering: Förbättra djurvälfärd och organisationen av livsmedelskedjan, 

inklusive bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter 

Fokusområden: 

3a. Förbättra konkurrenskraften genom kort livsmedelskedja samt bättre 

djurvälfärd. 

3 b. Stödja riskhantering inom jordbruket. (har Sverige inte valt) 

 

4. Prioritering: Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och 

skogsbruk 

Fokusområden: 

4 a. Återställa, bevara och förbättra den biologiska mångfalden. 

4b. Förbättra vattenförvaltningen och hanteringen av gödsel- och 

växtskyddsmedel. 

4 c. Förebygga markerosion och förbättra markskötsel. 

 

5. Prioritering: Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en 

koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket 

Fokusområden: 

5 a. Effektivisera vattenanvändning inom jordbruket (har Sverige inte valt) 

5 b. Effektivisera energianvändningen inom jordbruket (i Sverige ingår 5b i 5c) 

5 c. Främja tillgång till och användning av energi frånförnybara källor och andra 

förnybara biologiska resurser som inte är avsedda till livsmedel 

5 d. Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak. 

5 e. Främja koldioxidbindning inom jord-och skogsbruk 

 

6. Prioritering: Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på 

landsbygden 

Fokusområden: 

6 a. Främja diversifiering, utveckling och skapande av nya småföretag och 

arbetstillfällen 

6 b. Främja lokal utveckling på landsbygden. 

6c. Anläggning och projektering av passiv bredbandsstruktur. 

 

(Källa: www.jordbruksverket.se) 

 

Bedömning 

Det bedöms finnas goda möjligheter för kulturprojekt att finna finansiering inom lands-

bygdsprogrammet. Kulturen och kulturarvets betydelse för företagande och attraktivitet 

på landsbygden lyfts genomgående. Särskilda insatser för kulturbyggnader och  

samlingslokaler för kultur m.m. lyfts i programmet.  
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Lokalt ledd utveckling – LLU 

 

Berörda geografiska områden:  48 leaderområden runt om i landet 

Förvaltande myndighet:  Jordbruksverket 

Finansiering:  2 miljarder kronor  

 

Lokalt ledd utveckling är en arbetsmetod för att utveckla ett lokalt område utifrån lokala 

förutsättningar. Den bygger på den så kallade leadermetoden. Leader är en förkortning 

av det franska Liaison Entre Actions de p de l´Economie Rurale som betyder 

”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”. 

 

Sverige är ett av flera länder inom EU som involverar alla fyra europeiska struktur-och 

investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling, d.v.s. landsbygdsfonden, 

havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket 

är förvaltningsmyndighet för lokalt ledd utveckling för alla fonderna.  

 

Med fyra fonder kan det handla om att inom till exempel energiomställning, kunna 

arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, 

arbetsmarknadsprojekt, lantbruks- och fiskefrågor. Det kan också handla om att arbeta 

med utbyten mellan stad och land. 

 

EU-kommissionen har godkänt tre program som styr arbetet med lokalt ledd utveckling: 

1. Landsbygdsprogrammet 

2. Havs- och fiskeriprogrammet  

3. Social- och regionalfondsprogrammet 

 

Lokalt ledd utveckling är en del av respektive program 1 och 2. För de medel som 

kommer från program 3 finns ett eget program för lokalt ledd utveckling. Genom att det 

går att finansiera projekt genom fyra olika fonder breddas möjligheten att arbeta med 

olika inriktningar inom projekt med samma huvudmål. 

 

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans 

för att bidra till lokal utveckling. Centralt för leadermetoden är att initiativet till 

utveckling ska komma från dem som bor och verkar i ett område. 

 

Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor samarbetar för att utifrån ett 

områdes lokala förutsättningar gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi och  

prioritera vilka insatser som ska göras. Representanter från de tre sektorerna samlas i ett 

partnerskap och bildar en ideell förening. Styrelsen för denna förening kallas LAG 

(Local Action Group).  LAG är de som leder arbetet och de verkar alltid inom ett 

begränsat geografiskt område som kallas leaderområde.  

 

De tre sektorerna har tillsammans tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för området 

och de har även valt vilka fonder de har med i strategin. Detta påverkar i sin tur vilka 

projekt som kan tilldelas pengar. Det är LAG som utifrån strategin bestämmer vilka 

projekt som prioriteras i deras leaderområde. I alla områden finns ett bemannat 

leaderkontor med en verksamhetsledare. I Sverige finns 48 leaderområden godkända av 

Jordbruksverket för programperioden 20142020.  
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Det finns två olika stöd inom lokalt ledd utveckling som organisationer, föreningar, 

företag och myndigheter kan söka: stöd för att genomföra projekt samt stöd till 

samarbete med andra områden. Det finns också ett driftstöd som LAG kan söka. 

 

(Källa: www.jordbruksverket.se) 

 

Bedömning 

Lokalt ledd utveckling (tidigare programmet Leader) är ett område inom vilket 

kulturprojekt varit framgångsrika tidigare år och som även är relevant under denna 

programperiod.  

 

 



Bilaga 1: Regionala strukturfondsprogram 2016

Programområde Projekt Projektägare Projektbeskrivning Samverkanspartner Målprogram  Insatsområde Tematiskt mål

Start- och 

slutdatum Län som omfattas EU-stöd (SEK)

Övre Norrland Innovation Game Science City 

Skellefteå AB 

Projektet Innovation Game vill arbeta för att stärka 

upp innovationsprocesserna inom spelutveckling i 

norra Norrland för att öka både bredd och spets. 

Projektets övergripande mål är att stimulera 

etableringen av en hållbar innovativ utvecklingsmiljö 

för spelutveckling och spelrelaterad verksamhet 

genom samverkan och interaktion mellan parters inom 

norra Norrlands innovationssystem.

n/a Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning 

Att stärka forskning, 

teknisk utveckling och 

innovation 

Att stärka forskning, teknisk 

utveckling och innovation 

2016-10-01-

2019-12-31

Norrbotten, 

Västerbotten 

8 250 000

Mellersta 

Norrland

Kulturkraften The Nordic Center of 

Heritage and 

Learning Creativity 

AB

Projektet ska bidra till produkt- och affärsutveckling, 

ökad tillväxt och en mer effektiv marknadsföring hos 

företag inom kulturella och kreativa näringar (KKN). 

Projektet har ett antal samarbetspartners som bidrar 

till projektet med olika kompetenser och aktiviteter. 

Tanken är att KKN-näring och besöksnäring genom 

projektet skall stärka och berika varandra.

n/a Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning

Att öka konkurrenskraften 

för små och medelstora 

företag

Att öka konkurrenskraften hos 

SMF, inom jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och vattenbruk 

(för EHFF)

2016-06-15-

2019-06-14

Jämtland 1 674 723

Mellersta 

Norrland Etablering filmfond 

och stärkt filmnäring 

i Västernorrland

Scenkonst 

Västernorrland AB

Målet med projektet är att öka intresset för 

filmproduktion i Västernorrland, skapa bättre förutsätt-

ningar för film- och medieproduktion och göra 

regionen mer konkurrenskraftig inom området.

n/a Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning 

Att öka konkurrenskraften 

för små och medelstora 

företag

Att öka konkurrenskraften hos 

SMF, inom jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och vattenbruk 

(för EHFF)

2017-01-01-

2019-12-31 

Västernorrland 5 356 969

Norra 

Mellansverige

Gamification of 

Dalarna - Steg 1 

teknisk plattform för 

gamifiering av 

upplevelser

Region Dalarna Projektets övergripande mål är att skapa långsiktigt 

hållbar besöksnäring och nya växande företag inom 

segmentet besök/spel. Projektets mål är att etablera 

en Teknisk plattform för gamifiering av upplevelser där 

social innovation och samhällsutmaningar används 

som drivkrafter. 

n/a Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning 

Att stärka forskning, 

teknisk utveckling och 

innovation 

Att stärka forskning, teknisk 

utveckling och innovation 

2017-01-01-

2019-12-31 

Dalarna 6 000 000

Östra 

Mellansverige
0 projekt



Bilaga 1: Regionala strukturfondsprogram 2016

Programområde Projekt Projektägare Projektbeskrivning Samverkanspartner Målprogram  Insatsområde Tematiskt mål

Start- och 

slutdatum Län som omfattas EU-stöd (SEK)

Stockholm Smart kreativ stad - 

en ny modell för film, 

digital media och 

innovativa processer 

i hållbar 

stadsutveckling 

Filmregion 

Stockholm-

Mälardalen AB 

Mål Målet med projektet är att skapa innovationer för 

att bidra till en hållbar stadsutveckling - i världsklass - i 

Stockholmsregionen. Insatserna ska stärka 

affärsutveckling och konkurrenskraft för små och 

medelstora företag inom film och digital media. Stärka 

innovation, konkurrenskraft och tillväxt genom att 

främja en tvärsektoriell samverkan mellan aktörer 

inom kulturella och kreativa sektorn, särskilt film och 

digital media, samt offentliga och privata aktörer inom 

stadsutveckling. Arbetsätt och aktiviteter Projektet har 

en tydlig process och aktiviteter utformade för att nå 

tydliga mål. Grundstenar i aktivitetsstrukturen är: - 

BRANSCHPOOL - MATCHNINGSPROCESS - 

PILOTSTUDIER/TESTLABB - KONFERENS - 

UTVÄRDERING/JUSTERING Rent konkret kommer 

projektet att arbeta med att bygga upp en 

BRANSCHPOOL av kompetens inom film och digitala 

media varifrån kompetens via en 

MATCHNINGSPROCESS slussas vidare till 

PILOTSTUDIER/TESTLABB kring konkreta utmaningar 

inom stadsutveckling i regionen. Erfarenheter, kunskap 

och resultat från testlabben sprids på bl.a. en årlig 

KONFERENS. Medborgardialog kommer att vara ett 

viktigt inslag. Regionala näringslivets medverkan Med 

utgångspunkt i faktiska förutsättningar och behov har 

Förstudien identifierat konkreta och genuina behov 

bland små och medelstora företag i regionen som 

linjerar med centrala strategiska utmaningar för 

Stockholmsregionen, hur Filmregionen i brett 

sektorsövergripande samarbete med andra aktörer kan 

agera inom ramen för ett processorienterat, 

verklighetsförankrat och resultatinriktat projekt för att 

möta målgruppernas behov samt att tackla regionens 

strategiska utmaningar. Förväntade resultat och nytta - 

Inga samverkansparter Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning 

Huvudstadsregionens 

särskilda utmaningar 

Stärka forskning, teknisk 

utveckling och innovation

2016-08-01      

2019-07-31 

Gotland, 

Stockholm

7 334 683



Bilaga 1: Regionala strukturfondsprogram 2016

Programområde Projekt Projektägare Projektbeskrivning Samverkanspartner Målprogram  Insatsområde Tematiskt mål

Start- och 

slutdatum Län som omfattas EU-stöd (SEK)

Småland och 

öarna

Hållbara besök och 

digitala försteget 

Science Park Gotland Regeringen utsåg den 1 september 2015 en särskild 

kontaktperson som för regeringens räkning tagit fram 

förslag på insatser för att stärka företag och 

företagande i Gotlands län. I förslaget presenterades 

fem insatsområden som det skall skapas arenor för. 

Science Park Gotland ansvarar för att ta fram förstudier 

för de båda arenorna med inriktning på digitalisering 

samt besöksnäring och kultur. Denna förstudie 

kommer att undersöka och skapa förutsättningar för 

arenaarbetet inom områdena "Digitalisering" samt 

"Besöksnäring och kultur". Frågorna som framförallt 

skall besvaras inom respektive inriktning/arena är: 1. 

Hur arbetet inom respektive arena skall organiseras 

och vilka nyckelaktörerna är. 2. Vilka insatser är 

prioriterade på respektive arena och vilka aktörer skall 

genomföra dem. Detta arbete skall leda till att ta fram 

konkreta och förankrade projektförslag för åren 2017-

2019. 

Inga samverkansparter Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning 

Att öka konkurrenskraften 

hos SMF 

Att öka konkurrenskraften hos 

SMF, inom jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och vattenbruk 

(för EHFF) 

2016-06-30 

2016-12-31

Gotland 400 000

Skåne-Blekinge 0 projekt

Västsverige Brewhouse Creative 

Growth and Cultural 

Diversity

Brew House 

Göteborg

Brewhouse har identifierat två nya 

utvecklingsområden för organisationens verksamhet, 

socialt företagande samt ett okat fokus på integrations- 

och mångfaldsaspekten. Målgruppen är både 

potentiella och befintliga företagare, verksamma inom 

de kulturella och kreativa näringarna. 

Projektaktiviteterna omfattar bland annat coachning, 

metodutveckling, framtagande av interna dokument, 

omvärldsbevakning, utveckling av nya 

kommunikationskanaler och revidering av befintliga 

utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Inga samverkansparter Investeringar för tillväxt och 

sysselsättning 

Konkurrenskraftiga små 

och medelstora företag 

Att öka konkurrenskraften hos 

SMF, inom jordbruket (för Ejflu) 

samt inom fiske och vattenbruk 

(för EHFF)

2016-07-01 - 

2019-06-30

Västra Götaland 2 400 000

Nationella 

regionalfonds- 

programmet

0 projekt

 

  

TOTALT 7 projekt 31 416 375



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Öresund-Kattegat-

Skagerak

0 projekt



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Sverige-Norge Skogsbrukets 

gränslösa 

historia 

Värmlands museum n/a Förstudien vill skapa 

förutsättningar för att berätta 

den otillräckligt kartlagda 

historien om skog och 

skogsbruk i regionen Värmland-

Hedmark. Över gränsen har 

genom sekler formats relationer 

med skogen som utgångspunkt. 

Det handlar om utväxling av 

råvaror, produkter, kapital och 

arbetskraft, liksom om 

skogsägande över gränsen. 

Förstudien vill skapa 

förutsättningar för ett sådant 

berättande genom att kartlägga 

befintligt kunskapsläge kring 

skogens och skogsbrukets 

historia i regionen, upprätta 

kontakter med relevanta 

organisationer och enskilda 

kompetenser för vidare 

kunskapsuppbyggnad samt 

upprätta relationer med 

skogsbrukets företrädare. 

Förstudiens målsättning är att 

avgränsa relevanta 

frågeställningar och teman för 

ett huvudprojekt inom Interreg 

Sverige-Norge med samma 

ämnesfokus.

Natur- och 

kulturarv

Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande

2016-01-11 - 

2016-07-10

Hedmark, 

Värmland

83 900 10 000



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Sverige-Norge Unionsleden 

Moss-Karlstad

Årjängs kommun n/a Ideen med prosjektet 

Unionsleden er å etablere en 

grensekryssende sykkelled for 

rekreasjon og turisme. Det 

unike ved leden er den 

kulturhistoriske dimensjonen 

kombinert med den vakre og 

mangfoldige naturen med sjøer 

og kanaler, skog og 

åkerlandskap kombinert med 

mange små og mellomstore 

byer og tettsteder. Å ta seg 

fram med sykkel og elsykkel 

mellom de ulike attraksjonene 

vil skape et helt nytt tilbud og 

styrke regionens identitet og 

befolkningens tilhørighet til 

regionen og bevissthet om de 

kvaliteter som finnes. Dersom 

man lykkes i å etablere en unik 

og attraktiv sykkelled kan det 

også generere nyetableringer 

og nye arbeidsplasser, samt gi 

bedre grunnlag for eksisterende 

virksomheter. Det må 

tilrettelegges med infrastruktur, 

merking og skilting med videre 

for å få etablert en slik led på en 

trafikksikker måte. Konseptet 

Unionsleden Moss-Karlstad 

(«Union Trail») vil fokusere 

sterkt på unionshistorien som 

et varemerke, men ikke totalt la 

seg begrense av den. Det finnes 

Natur- och 

kulturarv

Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande

2016-07-01 - 

2019-03-31

Hedmark, 

Värmland, 

Östfold 

2 055 550 245 000



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Sverige-Norge Biologiskt 

kulturarv som 

bærekraftig 

verdiskaper

Sveriges 

Lantbruksuniversitet 

(Centrum för 

biologisk mångfald)

Norsk Institutt for 

Bioøkonomi (Norge)

Skogs- och fjälltrakterna mellan 

Sverige och Norge har historiskt 

sett varit helt beroende av 

husdjursskötsel och 

foderproduktion. Ett 

sedvanebruk som givit upphov 

till särskilda natur- och kultur-

värden och även format 

landskapet på ett särskilt sätt. 

Bruket är marginaliserat och 

anses oekonomiskt. Men kan 

man skapa bättre ekonomi för 

brukarna genom att tydligare 

marknadsföra produkter utifrån 

de värden som utgör 

biprodukter av betesbruket? 

Hovedmålsettingen med 

prosjektet er å utvikle gode 

eksempler på hvordan de lokale 

naturressursene og den 

biologiske kulturarven kan 

brukes som ressurs for å skape 

lokal og bærekraftig 

verdiskaping. Prosjektet ønsker 

å synliggjøre hvordan natur- og 

kulturverdiene kan gi merverdi 

for brukerne koblet til salg og 

både mat- og 

turismeopplevelser. Videre er 

målsetningen å 

dokumentere/formidle 

kunnskap om biologisk 

kulturarv, samt styrke 

nettverket og utveksle 

Natur- och 

kulturarv

Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande 

2016-03-14 - 

2019-03-14

Jämtland, Nord-

Tröndelag, Sör-

Tröndelag, 

Västernorrland 

1 477 764 176 134



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Sverige-Norge Förstudie 

Ekomuseum/Øk

omuseum 2.0 

Stiftelsen Bohusläns 

Museum

Projektet är en förstudie med 

målet att utreda och initiera ett 

huvudprojekt inom Interreg 

Natur- och 

kulturarv 

Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

2016-12-01 - 

2017-05-31

Västra Götaland, 

Östfold 

83 900 10 000



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Sverige-Norge Förstudie 

Gränslös Turism 

Funäsfjällen-

Röros 

Destination 

Funäsfjällen AB

Region Funäsfjällen-Röros 

består på båda sidor av gränsen 

till allra största delen av små- 

och medelstora företag som 

samarbetar inom separata 

destinationsbolag. De båda 

företagen företräder mer än 80 

procent regionens företag i 

turismbranschen och har även 

många medlemmar som inte 

tillhör den primära 

turismsektorn. I både 

Funäsfjällen och i 

Rörosområdet arbetar 

företagarna tillsammans med 

destinationsbolagen som 

paraplyorganisation för att 

utveckla turismbranschen inom 

respektive destinationsområde. 

Destinations- och 

utvecklingsarbetet inom de två 

områdena är väldigt lika 

organiserade. Historiskt sett så 

har utbytet av varor och 

tjänster över gränsen pågått i 

flera århundraden och det finns 

på grund av detta fortfarande 

många kulturella likheter i 

regionen. Idag erbjuder 

Funäsfjällen naturupplevelser 

som kretsar kring 

utomhusupplevelser på fjället, 

både sommar och vinter. Röros 

har stad- och upplevelseturism 

Små och 

medelstora 

företag 

Att öka 

konkurrenskraften 

hos SMF, inom 

jordbruket (för 

Ejflu) samt inom 

fiske och 

vattenbruk (för 

EHFF) 

2016-09-01 - 

2017-02-28

Jämtland, Sör-

Tröndelag 

65 400 7 795



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Sverige-Norge Förstudie 

Gränsöverskrida

nde 

ekosystemtjänst

er. Skogen som 

natur- och 

kulturarvsresurs

.

Karlstads Universitet Prosjektet er en 

grenseoverskridende satsing 

innen for Natur- og kulturarv og 

skal bidra til å bevare, beskytte, 

fremme og utvikle natur- og 

kulturarven. Prosjektet skal 

gjøre skogsområdene i Indre 

Skandinavia mer attraktive for 

besøksnæringer og sikre en 

bærekraftig utvikling 

verdiskaping blant de ulike 

interessenter i en flerbruksskog 

på tvers av grenser. 

Natur- och 

kulturarv

Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande 

2016-08-01 - 

2017-01-31

Hedmark, 

Värmland

83 900 10 000



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Botnia-Atlantica Kulturspår i 

landskapet – en 

resurs i skolan

Västerbottens 

Museum (SE)

Skogsstyrelsen (SE), 

Statskog SF (NO), 

Polarsirkelen 

friluftsråd (NO), 

Helgeland Museum 

(NO), Nord universitet 

(NO)

Projektet verkar för att skydda 

och bevara kulturspåren i 

landskapet genom att öka 

kunskapen hos lärare och även 

hos deras elever, den 

uppväxande generationen och 

framtidens brukare av 

kulturspåren. Den ökade 

kunskapen ger ett ökat hållbart 

nyttjande och med ökad 

kunskap minskar också risken 

för att kulturspåren i landskapet 

förstörs av misstag eller av 

okunskap.

Miljö Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande 

(och specifikt mål: 

Ett hållbart 

nyttjande av natur- 

och kulturarv)

2016-09-01-

2019-08-31

n/a 2 532 102 301 800



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Nord Our stories - the 

business of 

using 

storytelling to 

draw people in

Lapin 

ammattikorkeakoulu 

Oy

Studio E-city Ky, Jord 

Ek. För., Sverigefinska 

Folkhögskolan, Ihana! 

AS

Nordkalottens gemensamma 

kultur och historia har en 

framträdande plats i den 

Interreg-finansierade Längs 

Norrskensvägen 

(http://northernlightsroute.com

/).  Vägen går längs gränsen 

mellan Finland och Sverige till 

Nord-Norge. Grannfolkens 

gemensamma bakgrund och 

ökande medvetenhet om de 

gemensamma rötterna och den 

gemensamma identiteten utgör 

grunden för det 

gränsöverskridande projektet. 

Vägen är byggd men hur kan 

man få innehåll och 

affärsverksamhet längs med 

vägen? Projektets vision består 

av att utveckla 

Nordkalottområdet till en 

aktivare plats att leva och 

turista. Berättelserna och 

storytelling är metoder att öka 

rese- (och kultur-) företagens 

affärsmöjligheter på området.    

I berättelserna framträder för 

området utmärkande språkliga 

och kulturella traditioner bland 

vilka det samiska språket har en 

framträdande position. Genom 

berättelserna strävar man efter 

att framhäva även andra 

gemensamma språkliga 

Kultur och miljö Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande; 

Investeringspriorite

ring: Bevara, 

skydda, främja och 

utveckla natur- och 

kulturarvet; 

Specifikt mål: 

Regionens kultur 

och kulturarv har 

blivit stärkt och 

levande.

n/a 4 304 951 513 105



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Nord Förstudie: 

Händelser kring 

gränsen

Stiftelsen Gaaltije Ajtte, Västerbottens 

Museum AB, 

Stiftelsen Saemien 

Sijte, Árran Julevsáme 

guovdásj

Samtliga parter i förstudien har 

på ett eller annat sätt ansvar för 

samisk kultur och kulturmiljö. 

Tillsammans vill vi nu bygga på 

erfarenheter och kunskap från 

tidigare projekt inriktade på 

samisk kulturmiljö och historia. 

Här har vi identifierat bildandet 

av nationsgränsen mellan 

Sverige och Norge som en 

intressant utgångspunkt.  Ett 

viktigt syfte med ett kommande 

projekt är att inom det samiska 

samhället bidra till att öka 

kunskapen om det samiska 

kulturlandskapet och historien. 

Förstudiens syfte är således att 

ge svar på vilka frågor och 

arbetsmetoder som kan ingå i 

ett gemensamt projekt, 

definiera geografisk 

avgränsning samt formulera 

projektets mål. 1. 

Gränsöverskridande 

markanvändning och renskötsel 

Tillkomsten av nationsgränsen 

mellan Sverige och Norge har 

inneburit förändrade 

förutsättningar  för samisk 

markanvändning och 

renskötseln i gränsområdet. Vi 

har nu identifierat behov av att 

kartlägga hur den gränslösa 

renskötseln har bedrivits samt 

Kultur och miljö Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande; 

Investeringspriorite

ring: Bevara, 

skydda, främja och 

utveckla natur- och 

kulturarvet; 

Specifikt mål: 

Regionens kultur 

och kulturarv har 

blivit stärkt och 

levande.

n/a 83 481 9 950



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Nord Tornionlaakson 

kesäsiika

Lapin 

ammattikorkeakoulu 

Oy

Haparanda stad,  

Tornion kaupunki

Tornedalen utgör en unik 

kulturmiljö där naturen och 

fiskebeståndet samt byarna 

som är belägna på ömse sidor 

om fångstplatserna har i sekler 

bildat en enhetlig och 

samverkande helhet. Även det 

gemensamma meänkieli 

förenar byar. Det har bildats en 

livstil, försörjning, hobby, 

berättelser och kultur kring 

fisket. Det traditionella fisket är 

samtidigt en vardaglig sak och 

någonting mycket unikt.   Fiske 

med håv vid forsarna och fiske 

med nät vid selplatserna är 

urgamla fiskemetoder vid 

gemensamma fångstplatser i 

nedre Torneälven utöver fiske 

med mjärde och olika typer av 

statiska laxgårdar. De nedärvda 

fiskemetoderna vid de 

gemensamma fångstplatserna 

hotas idag av eventuella 

biologiska förändringar i både 

naturen och fiskebestånden 

men också av förändringar i 

kulturen och livsföringen.   De 

traditionella fångstmetoderna, 

fångstanordningarna, 

fångstredskapen, fångst-

färdigheterna, organisering av 

fisket, fiskelag och miljöer är 

sedan urminnestider 

Kultur och miljö Att bevara och 

skydda miljön och 

främja ett effektivt 

resursutnyttjande; 

Investeringspriorite

ring: Bevara, 

skydda, främja och 

utveckla natur- och 

kulturarvet; 

Specifikt mål: 

Regionens kultur 

och kulturarv har 

blivit stärkt och 

levande.

n/a 4 633 914 552 314



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Central Baltic BALTACAR - 

Baltic History 

Beneath 

Surface: 

Underwater 

Heritage Trails 

In Situ and 

Online 

Muinsuskaitseamet 

(Estland)

Museovirasto 

(Finland), Statens 

Maritima Museer 

(Sverige), Adrianto OÜ  

(Estland), Aalto Group 

OY (Finland), Haninge 

kommun (Sverige), 

MTÜ Lääne-Eesti 

Turism (Estland), 

Associerad partner: 

Ålands 

landskapsregering / 

Museibyrån (Finland)

The underwater landscape of 

the Baltic Sea is a unique 

ecological and cultural-

historical environment resulting 

from the combination of a long 

seafaring history and good 

preservation conditions. The 

remains of shipwrecks in 

Estonian, Finnish and Swedish 

waters, many of them hundreds 

of years old, often sit upright 

with masts and rigging still 

intact. In this aspect, the Baltic 

Sea is a giant underwater 

museum waiting to be visited

  

 The project "Baltic History 

Beneath Surface: Underwater 

Heritage Trails In Situ and 

Online" aims to demonstrate 

the huge tourism potential of 

the underwater cultural 

heritage of the Baltic Sea by 

developing easy and convenient 

ways for visiting our unique and 

well preserved underwater sites 

in situ.

  

 The project will produce 

several new tourist attractions 

in the Baltic Sea that are 

supplied with buoys, 

underwater information boards 

and dive trails. With the 

(Sub-programme 

Archipelago and 

Islands) 

Programme 

priority: 

Sustainable use of 

common 

resources

Programme 

Specific Objective: 

Natural and 

cultural resources 

developed into 

sustainable tourist 

attractions

01.01.2017 - 

31.12.2019

n/a 10 861 426 1 294 568



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Central Baltic RIBS - Rolling 

Images in 

Business 

Startups 

Pargas stad (Finland) Kinobuss  (Estland), 

Skärgårdsungdomarna

s intresseorganisation 

rf (Finland), Film på 

Gotland (Sverige), 

Film Stockholm 

(Sverige), Kuressaare 

(Estland), Saaremaa 

Arenduskeskus SA 

(Estland), Associerad 

partner: Värmdö 

kommun (Sverige), 

Kimitoöns kommun 

(Finland)

A common challenge in rural 

societies is that young people 

move away from their local 

communities in order to find 

work and education. By making 

entrepreneurship more 

attractive for the youth they 

could make a living in their local 

communities. The RIBS project 

aims at developing young 

people’s knowledge about 

entrepreneurship and media 

literacy by engaging them in 

cross-border entrepreneurship 

courses, local and international 

workshops and exchange 

possibilities for students, 

teachers and coaches.

 

The project will organise both 

local and international business 

idea workshops to form cross-

border teams based on similar 

business ideas. The teams will 

be coached in enhancing their 

business plan and in developing 

the necessary media and 

financial skills for the project. 

The teams will develop their 

business ideas mainly by using 

ICT tools but also during cross-

border exchanges, under 

supervision of teachers and 

coaches.

(Sub-programme 

Archipelago and 

Islands) 

Competitive 

economy

More 

entrepreneunial 

youth

01.09.2015 - 

30.11.2018

n/a 11 718 397 1 396 710



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Central Baltic DefenceArch - 

Footprints of 

Defence in the 

Archipelago 

Turun 

ammattikorkeakoulu 

Oy (Finland)

Metsähallitus / Etelä-

Suomen 

luontopalvelut 

(Finland), Visit Åland 

(Finland), 

Skärgårdsstiftelsen i 

Stockholms län 

(Sverige), Åbolands 

Skärgårdsstiftelse rs 

(Finland)

 The Archipelagos of Stockholm, 

Åland and Turku are well-

known as natural tourist 

attractions. However, 

accessibility is still weak and the 

themes of cultural heritage, 

insular way of life and digital 

technology have not been 

highlighted enough, when 

planning experiences for visitors 

during pre-, on-site and post-

visit phases. The project 

develops digital outputs for 

marketing and enrichment of 

visits, accessibility solutions, 

especially environmentally and 

culturally sustainable solutions, 

cross-border archipelago 

heritage tour suggestions, 

improved service chains and 

multidisciplinary development 

methods.

 

The overall objective is to 

develop existing, though almost 

untapped historical resources of 

the Gålö seal farm, the 

Bomarsund fortress, the 

southern cape of Örö and 

Korpoström into appealing and 

sustainable tourist destinations 

by increasing awareness and 

perceived value of these 

experiences.

(Sub-programme 

Archipelago and 

Islands) 

Sustainable use of 

common 

resources

Programme 

Specific Objective: 

Natural and 

cultural resources 

developed into 

sustainable tourist 

attractions

01.09.2016 - 

28.02.2019

n/a 9 656 856 1 150 996



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Central Baltic St Olav 

Waterway 

Åbo Akademi 

(Finland)

Pargas stad (Finland), 

Yrkeshögskolan Novia 

(Finland), Föreningen 

Franciscus (Finland), 

Pilgrimstid Sverige 

(Sverige), Sottunga 

kommun (Finland), 

Östhammar kommun 

(Sverige), Söderhamns 

kommun (Sverige), 

Associerad partner: 

Nordiska 

skärgårdssamarbetet 

(Finland), Gävle 

kommun (Sverige), 

Hudiksvalls kommun 

(Sverige), Jomala 

församling (Finland)

The aim of this project is to 

create a pilgrim route, "St Olav 

Waterway", from Turku Finland 

to Åland Islands and Hudiksvall 

city in Sweden via the 

Archipelago. The route will be 

incorporated with other St Olav 

routes in Sweden and Norway. 

This itinerary is unique as it is 

the only pilgrim route that also 

include water pathways. The 

scope of the project is to 

increase the attractiveness of 

the region, especially off-

season. Because the popularity 

of other parts of this route in 

Norway and Sweden is steadily 

increasing, it is expected that 

new services, jobs and an 

earning capacity for local 

entrepreneurs will increase as 

well.

 

To support the concept of 

sustainable tourism, paper 

brochure and signs/posters will 

be replaced by Digital solutions 

as often as possible. Discussions 

about applying for inclusion 

into the network "European 

Cultural Route of St Olavs 

Ways" have already started. 

Because at the same time other 

(Sub-programme 

Archipelago and 

Islands) 

Sustainable use of 

common 

resources

Programme 

Specific Objective: 

Natural and 

cultural resources 

developed into 

sustainable tourist 

attractions

01.09.2016 - 

30.11.2019

n/a 9 578 024 1 141 600



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Central Baltic CB 4 

GameCamps

Central Baltic 

Game Camps – 

development of 

new type 

Gaming sector’s 

joint ventures 

accelerator for 

CBR 

Cursor Oy (Finland) Eesti Digikeskus 

(Estland), Latvijas 

Tehnologiskais centrs, 

nodibinajums 

(Lettland), Science 

Park Gotland 

(Sverige), Associerad 

partner: Uppsala 

Universitet, 

Institutionen för 

speldesign (Sverige), 

The CB region is characterized 

by significant differences in 

economic development. 

Regions of Sweden and Finland 

belong to the group of the most 

developed regions within EU. 

On the other hand, Estonia and 

Latvia show now the fastest 

growth of GDP in the EU. There 

is a strong potential and a need 

of further integration of CB 

Competitive 

economy

New Central Baltic 

knowledge 

intensive 

companies

01.09.2016 - 

31.01.2020

n/a 10 438 880 1 244 205

South 

Baltic/Södra 

Östersjö-

programmet

SB WELL - 

Sustainable 

tourism for 

wellbeing in the 

South Baltic 

region

Linnaeus University 

(Sweden)

Professor Brynon 

Synak Pomerania 

Research Institute, 

Pomerania 

Development Agency, 

Baltic Health Tourism 

Foundation - 

coordinator of Baltic 

Health Tourism 

Cluster (Poland)

The seed money project SB 

WELL addresses the field of 

green tourism for wellbeing. 

The project is focused on the 

natural and cultural heritage 

assets existing in the South 

Baltic region. The project will 

strengthen the image and 

visibility of the SB region as an 

competitive actor in the field of 

wellbeing tourism by 

developing marketing products 

both for tourists and SMEs 

working in the field.

Increased 

development of 

the South Baltic 

area's natural 

and cultural 

heritage assets 

into sustainable 

tourist 

destinations

Exploiting the 

environmental and 

cultural potential of 

the South Baltic 

area for blue and 

green growth

2016-09-01 - 

2016-12-31 

Kronoberg och 

Kalmar län 

261 852 31 210



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

South 

Baltic/Södra 

Östersjö-

programmet

Baltic Pass - 

Maritime 

Heritage Tours

Municipal Sport and 

Recreation Centre in 

Gdansk (Poland)

Roskilde Business 

College (Denmark), 

Roskilde Business 

College (Lithuania), 

Simrishamn's Scouts 

(Sweden), Hanseatic 

City of Rostock, 

Tourism Information 

Office Rostock & 

Warnemuende, 

Bureau Hanse Sail 

(Germany)

The overall idea of the project is 

creating sailing paths, taking 

into account maritime heritage 

of the whole South Baltic region 

and combining sailing with 

visiting attractive places on the 

southern shores of Baltic Sea in 

different countries.  Project 

result is to increase tourism 

attractiveness of SB region by 

creating and developing a new 

ecofriendly tourist product 

based on historical Baltic trade 

routes (regional and 

international). 

Increased 

development of 

the South Baltic 

area's natural and 

cultural heritage 

assets into 

sustainable 

tourist 

destinations

Exploiting the 

environmental and 

cultural potential of 

the South Baltic 

area for blue and 

green growth

2016-11-01 - 

2019-10-31

Skåne län 8 546 230 1 018 621



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

South 

Baltic/Södra 

Östersjö-

programmet

JOHANN: Joint 

development of 

Small Cruise 

Ship tourism 

heritage 

products in the 

Southern Baltic 

Sea Region

Hanseatic City of 

Rostock (Germany)

Hanseatic City of 

Wismar (Germany), 

Tourism Board 

Stralsund (Germany), 

Economic 

Development 

Corporation 

Vorpommern 

(Germany), 

Municipality of 

Karlskrona (Sweden), 

Media Dizajn 

(Poland), Gdynia 

Maritime University 

(Poland), Destination 

Kalmar AB (Sweden)

The overall idea of the project is 

to develop the South Baltic 

region as an attractive small 

cruise ships (SCS) destination 

with cultural and natural SCS 

heritage routes by laying down 

necessary provisions in the six 

selected destinations: Rostock, 

Wismar, Stralsund, Kalmar, 

Karlskrona and Szczecin. The 

project is going to develop all-

round cruise routes/ packages 

for the private cruise operators 

(main target group). 

Increased 

development of 

the South Baltic 

area's natural and 

cultural heritage 

assets into 

sustainable 

tourist 

destinations

Exploiting the 

environmental and 

cultural potential of 

the South Baltic 

area for blue and 

green growth

2017-01-01-

2019-12-31

Blekinge och 

Kalmar län

15 646 058 1 864 846



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

South 

Baltic/Södra 

Östersjö-

programmet

BalticMuseums: 

Love IT! - New 

brand of 

gamified tourist 

products for 

sustainable 

development of 

natural and 

cultural heritage 

tourist 

destinations 

University of 

Szczecin (Poland)

Stralsund University 

of Applied Sciences 

(Germany), National 

Marine Fisheries 

Research Institute 

(Poland), Lithuanian 

Sea Museum 

(Lithuania), Malmö 

Museums (Sweden), 

NaturBornholm 

(Denmark), 

Experyment Science 

Centre in Gdynia 

(Poland), Foundation 

of Internet Industry 

Development 

"Netcamp" (Poland), 

Business Academy 

North gGmbH 

(Germany)

The project originates from the 

cooperation and partnership 

form the projects implemented 

within perspective 2007-2013, 

Baltic Museums 2.0 and Baltic 

Museums Plus. The project 

Baltic Museums LOVE IT is 

focused on coastal attractions 

(sea museums, natural 

museums and science centres) 

to turn them into sustainable 

tourism destinations. The 

project promises to deliver new 

IT-enabled tourism products for 

natural and cultural heritage 

tourist destinations in the area 

to increase their potential in the 

cases of: bad weather, low 

season, peaks in high season 

(crowds) and for tourists with 

language barriers. 

Increased 

development of 

the South Baltic 

area's natural and 

cultural heritage 

assets into 

sustainable 

tourist 

destinations

Exploiting the 

environmental and 

cultural potential of 

the South Baltic 

area for blue and 

green growth

2017-01-01-

2019-12-31

Skåne län 10 384 076 1 237 673



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

South 

Baltic/Södra 

Östersjö-

programmet

Baltic Cinema 

Net- Baltic 

Cinema 

Network 

Center of European 

Meetings Światowid 

in Elbląg (Poland)

n/a he Baltic Cinema project aims at 

developing the cross-border 

cooperation based on a 

network consisting of the 

centres, which operate non-

commercial cinemas, and in 

particular cinemas, that are not 

multiplexes. The purpose of the 

cluster is to build a network 

uniting the cinemas, local 

cultural institutions, 

nongovernmental organizations 

engaged in film education and 

promotion of cinematography. 

The main objective of the main 

project is going to be the 

increase of the number of 

entities cooperating in the cross-

border area in the Baltic Sea 

region through the creation of a 

cinema cluster "Baltic Cinema 

net", 

Improve the 

cooperation 

capacity of local 

South Baltic area 

actors through 

participation in 

cross-border 

networks

Increasing 

cooperation 

capacity of local 

actors in the South 

Baltic area for blue 

and green growth

2016-09-01-

2016-12-31 

Kalmar län 113 416 13 518



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

South 

Baltic/Södra 

Östersjö-

programmet

Biking South 

Baltic! 

Promotion and 

development of 

the Baltic Sea 

Cycle Route 

Pomorskie Tourist 

Board (Poland)

Pomorskie 

Voivodeship (Poland), 

Zachodniopomorskie 

Voivodeship (Poland), 

European Cyclists' 

Federation (Other), 

Mecklenburg-

Vorpommern Tourism 

Board (Germany), 

Centre for Regional 

and Tourism Research 

(Denmark), Danish 

Cycling Tourism 

(Denmark). 

The overall idea of the project is 

the improvement, promotion, 

connection and coordination of 

the natural and cultural tourist 

resources of South Baltic areas' 

coastal regions as a cross-

border, sustainable, well-

recognized cycle tourism 

product: Baltic Sea Cycle Route 

Copenhagen-Gdańsk. Building 

cross-border cooperation in the 

field of cycling tourism between 

South Baltic countries will 

increase the sustainability of 

tourism in the whole region.

Increased 

development of 

the South Baltic 

area's natural and 

cultural heritage 

assets into 

sustainable 

tourist 

destinations

Exploiting the 

environmental and 

cultural potential of 

the South Baltic 

area for blue and 

green growth

2017-01-01-

2019-12-31

Ingen svensk 

projektpartner, 

men däremot en 

associerad 

partner (ej EU-

stöd) från 

Kalmar län. 

6 778 969 807 982



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Europé CHRISTA Pafos Regional Board 

of Tourism (Cyprus)

Region Västra 

Götaland (Sweden), 

Vidzeme Tourism 

Association (Latvia), 

European Cultural 

Tourism Network 

(Belgium), Veneto 

Region (Italy), Sibiu 

County Tourism 

Association 

(Romania),  Burgas 

Municipality 

(Bulgaria), Region of 

Central Macedonia 

(Greece), 

Intermunicipal 

Community of Ave 

(Portugal), County 

Council of Granada 

(Spain)

The overall objective is to 

protect and preserve natural 

and cultural heritage assets and 

deploy them for the 

development and promotion of 

innovative, sustainable and 

responsible tourism strategies, 

including intangible and 

industrial heritage, through 

interpretation and digitisation, 

with capitalisation of good 

practices, policy learning, policy 

implementation and capacity 

building. 

Environment and 

resource 

efficiency

n/a 2016-04-01-

2020-03-31

Västa Götaland 14 865 125     1 771 767    



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Europé Cult-RInG Regional 

Development Fund 

of Central 

Macedonia on behalf 

of the Region of 

Central Macedonia 

(Greece)

Region Västra 

Götaland (Sweden), 

European Cultural 

Tourism Network 

(Belgium), 

Podkarpackie 

Regional Tourism 

Board (Poland), 

Intermunicipal 

Community of Alto 

Minho (Portugal), 

Lazio Region (Italy), 

Pafos Regional Board 

of Tourism (Cyprus)

The overall objective of the Cult-

Ring project is to highlight the 

value of investments in 

European Cultural Routes, in 

terms of their contribution to 

Growth & Jobs, with 

capitalisation of good practices, 

policy learning, policy 

implementation, development 

of new Cultural Routes, 

monitoring and capacity 

building. 

Environment and 

resource 

efficiency

n/a 2017-01-01-

2020-12-31

Västa Götaland 11 286 639     1 345 249    



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Europé Green 

Pilgrimage

Kent County Councin 

(UK)

South-Trøndelag 

County Authority 

(Norway), Region 

Östergötland 

(Sweden), National 

Institute for Research 

and Development in 

Tourism (Romania), 

Puglia Region (Italia), 

Norfolk County 

Council (UK), Diocese 

of Canterbury (UK).

Green Pilgrimage (GP) is an 

innovative project which will 

show how growth and 

development policies can 

economically exploit AND 

protect natural and cultural 

heritage. Key to this is the focus 

on the power of pilgrimage - 

recognized today as one of the 

fastest growing segments of the 

travel industry (UNWTO, 2015) 

with more than 300 million 

pilgrims every year. 

Environment and 

resource 

efficiency

n/a 2017-01-01-

2021-12-31

Östergötland 9 928 197     1 183 337    



Bilaga 2: Interregprogram 2016
Europeiskt territoriellt samarbete

Programområde Projekt Projektägare

Övriga 

samverkansparter Projektbeskrivning  Insatsområde Tematiskt mål 

Starttid och 

slutdatum

Län som 

omfattas EU-stöd (SEK)

EU-stöd 

(euro)

Europé Sustainable 

approach to 

cultural 

Heritage for the 

urban Areas 

Requalification 

in Europe

Sviluppumbria Spa 

(Italia)

Regional Government 

of Extremadura 

(Spain), University of 

Greenwich (UK), 

County Administrative 

Board of Östergötland 

(Sweden), Pannon 

European Grouping of 

Territorial 

Cooperation Ltd. 

(Hungary), City of 

Šibenik (Croatia), 

North-East Regional 

Devolpment Agency 

(Romania)

SHARE aims at exchanging 

experiences in cultural heritage 

policies in urban settings, in 

order to identify best practices 

and innovative methods to 

develop a sustainable and smart 

approach to its management 

and use. The project will target 

ways in which smart cities 

projects can be effectively 

improved by including a smart 

and sustainable agenda for 

cultural assets in urban centers. 

Environment and 

resource 

efficiency

n/a 2017-01-01-

2020-12-31

Östergötland 11 822 148 1 409 076

TOTALT 25 projekt 157 291 156 18 747 456



Bilaga 3: Socialfondsprogrammet 2016

Projekt Projektägare Projektbeskrivning Programområde

Start- och 

slutdatum Län som omfattas EU-stöd SEK

KVISK Katrineholms kommun, 

Kultur- och 

turismförvaltningen

Projektets initieringsfas har inletts med genomförandet av en förstudie. Denna visar 

att den service man får som nyanländ kulturarbetare inom etableringen skiljer sig 

mycket åt beroende av vilken arbetsförmedling som man blir inskriven vid. Detta beror 

i huvudsak på att etableringshandläggarna spelar en central roll och att de har väldigt 

olika uppfattning och föreställningar om kulturarbetare och kulturarbete. EU och 

Tillväxtverket betonar betydelsen av kultur och kreativitet för sammanhållningen i ett 

samhälle och för integrationen mellan nya och gamla invånare. Projektets vision är att 

det, genom att satsa på målgruppen nyanlända kulturarbetare och deras etablering i 

den kreativa sektorn, skapas dels möjligheter för en utökning av sektorn i form av nya 

kundgrupper och dels brobyggare för integration. Det huvudsakliga och övergripande 

syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan 

etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige.  Detta genom att skapa en 

möjlig etableringsväg för kulturarbetarna: att man i etableringen får möjlighet att följa 

två parallella spår. Ett kortsiktigt med fokus på att hitta en enkel försörjning och 

genomgå de obligatoriska momenten som finns och ett långsiktigt med fokus på att på 

sikt kunna etablera sig inom sitt tidigare yrke som kulturarbetare. Det är i denna 

långsiktiga etableringsväg som projektet tar sitt avstamp. Projektet kommer även i viss 

mån att verka på deltagarnas fritid genom att också skapa och uppmuntra nätverk 

mellan etablerade och nyanlända kulturarbetare för att motverka de negativa  

nätverksrekryteringstrender som präglar kultursektorn. En förutsättning för att 

projektet ska kunna hitta en fungerande metod är att arbetsplatserna är förberedda på 

att ta emot studiebesök och praktikanter. Därför kommer projektet också arbeta aktivt 

mot arbetsplatserna genom att ta avstamp i metoden Supported employment. För att 

projektet ska kunna utveckla en fungerande metod kommer det också ske 

erfarenhetsutbyte med andra nationella och transnationella projekt som har helt eller 

delvis samma fokus. Det ingår också i projektet att lyckade resultat och metoder sprids 

nationellt.

Östra 

Mellansverige

2017-04-01 -

2019-05-31

Södermanland            6 657 065    



Spel som 

etableringsverktyg

Högskolan i Skövde Förstudieprojektet kommer att utreda och skapa underlag för att utveckla ett 

genomförandeprojekt där spel, spelteknik och spelkultur är del av metoden för att 

underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor 

och män som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få 

arbetsmarknadsrelaterade problem. Förstudien kommer att fokuseras kring tre 

områden: •Spelintresse: Vilka aktiviteter kan fånga upp personer med intresse för spel 

och spelkultur och genom deras hobby väcka intresse för ökat deltagande i 

studier/fortsatta studier: Något som längre fram skulle kunna leda till att ungdomar 

kan arbeta med att utveckla sin nuvarande hobby. •Gamification: Vilka aktiviteter kan 

få ungdomar som är intresserad av spelteknik att reflektera över hur man skulle kunna 

använda tekniken i andra sammanhang än spel och hur kan detta kunskapsområde 

fördjupas så att fler hittar en plats på arbetsmarknaden. •Validering: Vilka är 

möjligheter till validering av kompetens inhämtad via dataspel. Projektet kommer att 

vara uppdelat i fyra block, där de tre första blocken är två månader styck och det 

fjärde blocket är tre månader. Tillsammans utgör de projektets nio månader. 1. 

Analyser; förstudien genomför analyser inom olika områden för att etablera en grund 

att stå på  2. Utkast till metoder; baserat på analyser och Högskolans kunnande inom 

området tas det fram utkast till olika metoder inom de tre fokusområdena  3. 

Avstämning mot målgruppen; Utkasten till olika metoder presenteras och diskuteras 

med målgruppen unga och med intressenter och övriga aktörer inom området  4. 

Planering av genomförandeprojekt; de utkast till metoder som under avstämningen 

anses ha bäst förutsättningar kommer att ligga till grund för aktiviteterna i ett planerat 

genomförandeprojekt som dokumenteras som en del av slutrapporten.

Västsverige 2017-02-01 - 

2017-10-31

Västra Götaland            2 309 829    

TOTALT 2 projekt 8 966 894 



Bilaga 4: Landsbygdsprogrammet 2016

Fokusområde 6a:  Främja diversifiering, utveckling och skapande av nya småföretag och arbetstillfällen

Fokusområde 6 b: Främja lokal utveckling på landsbygden.

Finansiering

Projekt Projektägare Projektbeskrivning Län som omfattas Fokusområde EU (SEK)

Utbyggnad av Hanö Muséum Hanö Hamn- och Byalag 

Ekonomisk förening

Ansökan avser en tillbyggnad med skärmtak till Hanö muséum, med ca 12 kvadratmeter. Muséet inryms i den s.k. 

Bödeboden, som ursprungligen användes av fiskarna för att rensa garnen. Muséibyggnaden ägs och förvaltas av 

Hanö Hamn- och Byalag.

Blekinge län 6B 40 194

Renovering av Sturkö Kvarn STURKÖ SAMHÄLLSFÖRENING Projektet avser att renovera 205m2 fasad, 15st fönster á 8x10dm samt 56m2 möllargång på en hembygdsgård, se 

bifogade bilder, I detta fall handlar det om en kvarnbyggnad med tillhörande kvarnmagasin på Sturkövägen 67, 

37043, Sturkö, en tätort med ca 1300 invånare ute i Karlskrona kommuns skärgård. Kvarngården byggdes 1901 och 

har ägts och drivits av Sturkö samhällsförening sedan 1982. Att renovera fasaden sam fönsterna på byggnaden 

(Karlskrona Hålan 18:44) kräver ingen bygganmälan eller annat bygglov, enligt Byggavdelningen på Karlskrona 

kommuns Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltning. Det ligger inom ramen för vad som är tillåtet för aktuell 

lagstiftning och detaljplan. Samhällsföreningen är en aktiv partner till Karlskrona kommun och med andra aktörer 

för att utveckla skärgården inom frågor som har att göra med, bl.a. cykel och vandringleder, hamnar, skolan mitt i 

byn, vatten, avlopp och bredband, företagsamhet samt andra turistnäringar.  I kvarnen och dess tillhörande 

byggnad pågår det en rad verksamheter under året, exempelvis utställningar av tavlor, olika medlemsmöten och 

dessutom drivs det ett café av samhällsföreningen. Kvarnmagasinet kan hyras av föreningar och privatpersoner för 

sammankomster, möten och fester (lokalen är lämplig för max 50 personer). För att kunna utveckla kvarnen till att 

bli en ökad samlingspunkt för den tilltagande turismen i skärgården, som kommer med såväl bilar och cyklar 

behöver kvarnen restaureras, i nuläget mestadels på utsidan. Det är en vacker kulturhistorisk byggnad, men den 

behöver renoveras utvändigt för att kunna användas i framtiden.  Syftet med projektet är därför att genomföra en 

restaurering av kvarnbyggnaden – fasad och fönster – för att byggnaden långsiktig ska kunna finnas kvar som en 

kulturhistorisk byggnad och som ett turistmål på Sturkö.  

Blekinge län 6B 41 564



Torhamns samhällsförening Torhamns Samhällsförening Torhamnsgården ägs av Karlskrona kommun men arrenderas sedan 1997 enligt bifogat avtal av Torhamns 

Samhällsförening. Föreningen svarar för allt underhåll, reparationer och drift.  Lokalen använd som 

bygdegård/samlingslokal och är öppen att hyra för alla året om. Byggnaden är 152 år gammal och har genom åren 

haft olika funktioner såsom kommunalhus, skola, lärarbostad, bibliotek och har under de senaste ca 50 åren haft 

nuvarande funktion.  Lokalen används flitigt av traktens samtliga föreningar och bygdens näringsliv men också av 

privatpersoner för födelsedagar och bröllop.  Lokalen fyller en viktig funktion för traktens kulturliv, föreningsliv, 

näringsliv, fortbildning, hembygdsforskning och studiecirklar.  Föreningen har genom åren stegvis renoverat huset i 

den takt ekonomin har tillåtit. Byte av kök, renovering av fönster, ommålning av fasader med byte av vindskivor, 

nya ytskikt i hall och ”lilla salen”, handikappanpassning av lokalen omfattande nya toaletter, ny ytterdörr, 

handikapramp och nivåjusteringar av trösklar och golv. Det mesta arbetet har gjorts ideellt. Lokalen har dock vissa 

brister vilka denna ansökan syftar till att åtgärda.  Vi har ett nedslitet golvskikt i stora salen, (här har Karlskrona 

kommun medfinansierat projektet enligt intyg). Vi har i dagsläget stora problem med ekoeffekter och dålig akustik 

i lokalen vilket gör att den upplevs som väldigt bullrig av alla men speciellt av personer med nedsatt hörsel eller 

andra typer av hörselskador.  Vi har i dagsläget en elkostnad på ca 50 000 kr/år. En värmepump, nya element och 

isolerande plattor i taket skulle avsevärt reducera denna och vi skulle få en bättre inomhusmiljö då de gamla 

elementen sotar och ger torr luft. Föreningen har därför tagit in offerter på montering av akustiktak i stora salens 

”64-kvadratsdel”, installation av värmepump, byte av elradiatorer och byte av golvskikt i stora salen, avsikten är då 

att få dessa åtgärder gjorda. 

Blekinge län 6B 48 415



Nya jobb - information och 

demonstration- Trädgård som 

resurs

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS 

LÄN

Projektet kommer som helhet att bestå av delprojekten kompetensutveckling som genomför kurser och 

demonstration/ information.  Här beskrivs den del som består av information och demonstration. Företag som är 

med i projektet ” Trädgård som resurs” och som är i behov av rådgivning inom området affärsutveckling kommer 

att ha möjlighet till detta genom projektet ”Affärsutveckling inom besöksnäringen ” som kommer att upphandlas. 

Aktiviteterna i projektet ska genomföras i egen regi där föreläsare/konsulter anlitas när Länsstyrelsen inte har egen 

kompetens  Syftet med projektet är att påvisa möjligheterna och inspirera till handling och ge kunskap till 

utveckling av besöksföretag med hjälp av trädgården. Intresset från konsument och besökare för närproducerade 

livsmedel ökar vilket gör att egenodlade grönsaker/bär ger ett mervärde till serveringar. Att utveckla trädgården 

som miljö vid sitt besöksföretag ger också ett mervärde som höjer konkurrenskraften.  Projektet arbetar för en 

ökad tillväxt i besöksnäringen där fler arbetstillfällen kan skapas.  Erfarenhetsutbyte och nätverksbygge mellan 

deltagare är också viktiga delar av projektet.   Projektet ” information och demonstration” består av:  • För att visa 

goda exempel och inspirerar ska studiebesök/resor göras hos företag som kombinerar trädgården som miljö 

och/eller satsar på egen odling eller lokalt odlade grönsaker/bär till sin servering.   • Uppdatering och tryckning av 

broschyren ”Trädgårdar i Dalarna” som utges av föreningen ”Blåklockan” där besöksföretag med 

visningsträdgårdar är organiserade.  Uppdatering och tryckning 2016 och ytterligare en tryckning 2017.  Till 

broschyren finns också en hemsida kopplad där informationen också finns att läsa Syftet med broschyren 

”Trädgårdar i Dalarna” är att öka kunskapen och informationen om att Dalarna har ca 20 intressanta trädgårdar 

som är väl värda att besöka. Trädgårdarna som finns med i broschyren är både trädgårdar som har en historiskt 

bakgrund men också trädgårdar av nyare karaktär. Dessa trädgårdar ökar mångfalden av besöksmål i Dalarna. 

Intresset för trädgård växer i Sverige och möjligheten att utveckla besöksföretag där trädgården spelar en viktig roll 

ökar.  Genom att utveckla och marknadsföra trädgårdsturism kan nya utflyktsmål skapas och därmed nya jobb.  

Besöksträdgårdarna får ses som ett komplement till övriga besöksmål i Dalarna.   Broschyren gavs ut 2011 men är 

nu i behov av uppdatering.  Texter och bilder till nya företag ska tas fram. Broschyren delas ut på turistbyråer, 

trädgårdsmässor samt hos besöksträdgårdarna själva.   Broschyren spelar en stor roll för medverkande företag för 

att nå ut till nya besökare.   • Artiklar ska skrivas till tidningen ”landsbygdsnytt” om besöksföretag för att visa goda 

exempel och informera och inspirerar andra besöksföretag att satsa på trädgården som miljö och visa på 

möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av trädgården. • Arbete med  ett besöksföretag som vill vara 

"Demonstrationsgård" . Företaget ska anlägga en odlingsyta/trädgård som ökar besöksvärdet och som ingår som 

en viktig del i företaget. Trädgårdsarkitekt upphandlas vid skapandet av besöksträdgården. Företaget är då 

"Demonstrationsgård", alltså det "goda exemplet"  för  andra besöksföretag som vill utvecklas med hjälp av 

trädgård.   Denna del av projektet är beroende av att ett passande företag vill bli demonstrationsgård.  Ersättning 

utgår vid besök och visning av demonstrationsgården. 

Dalarnas län 6A 572 159



Nya jobb- kompetensutveckling LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS 

LÄN

Projektet kommer som helhet att bestå av delprojekten kompetensutveckling och demonstration/ information.  

Här beskrivs den del som består av kompetensutveckling. Företag som är med i projektet ” Trädgård som resurs” 

och som är i behov av rådgivning inom området affärsutveckling kommer att ha möjlighet till detta genom 

projektet ”Affärsutveckling inom besöksnäringen ” som kommer att upphandlas.  Syftet med projektet är att 

tillgodose behovet av kompetensutveckling för besöksföretag som ser möjligheten att utvecklas genom att odla 

egna grönsaker/bär/frukt i kombination med att nyttja lokalt producerade grödor och på det sättet förhöja 

mervärdet i serveringen. Projektet kommer också att genomföra kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att 

skapa en attraktiv utemiljö hos gårdsbutiker, kaféer, restauranger och småskaligt besöksboende. Tillsammans med 

delprojektet demonstration/information så ska kurser, studiebesök/resor och trädgårdsvandringar inspirera till 

handling och ge kunskap till utveckling av besöksföretag. Fokus kommer att ligga på ekologiskt producerade 

grödor. Kurserna kommer också i många fall att ta till vara på Dalarnas kulturarv både vad gäller grödor och 

trädgårdsmiljöer. Länsstyrelsen är projektägare men upphandlar föreläsare där egen kompetens saknas.. 

Erfarenhetsutbyte och nätverksbygge mellan deltagare är också viktiga delar av projektet.   Projektet arbetar för en 

ökad tillväxt i besöksnäringen där fler arbetstillfällen kan skapas.  

Dalarnas län 6A 108 320



Utveckling utav mitt företag 

Kraftkällan i Nickarvet

Ulla-Karin Jönsson Detta söker jag för i prioriterad ordning: 1.En lada som behöver golvbyte och lagning utav massa hål där ugglorna 

tagit sig in, även ett lite enklare tak utanför för tillredning utav mat, fika mm , isättning utav fönster, bygga ett 

enklare loft, denna lada skall kunna användas till vildmarksbröllop, breathwalks, kurser, evenemang både för 

företag och privata grupper mm mm Denna lada och plats är "grym" och jag minns att när jag hade min klädbutik 

så var det så många som tyckte det var jobbigt med "fina" bröllop. Tänk Dig att få kunna gifta sig i kortärmad 

skjorta, ett par jeans och sommarklänning. Fiol musik och utomhusmatlagning. Det kan Du göra här. 

Vigselförättare har vi i grannbyn i Karin Perers.  Här behöver även dräneringen på åkern repareras så att det går att 

promenera upp till platsen. 2. Instruktörskurs i HLR så att jag kan hålla i egna kurser. Även inköp av material till 

den. 3. Fotograf -  bilder till hemsida, foldrar mm  4. Coach, Jag behöver få bolla med en "organistationskonuslt" att 

få styra upp mitt företag och utveckla det - det finns sådana enorma möjligheter men jag känner att jag skulle 

behöva stöd i detta. Prissättning mm. Förenkling utav rutiner 5. Innanfönster till kvarnen som är dragig, och tuff att 

värma upp den kallare årstiden. Här kan vi ha både yoga, musikkvällar, julmarknader mm 6. Utveckling utav 

hemsidan, foldrar mm reklam 7.Ett förråd/tak/maskinhall och för  kursverksamhet. Helt enkelt ett tak med 3 

väggar. ca 80kvm. (ev. användbart som djurstall vintertid ifall vi skulle börja med hästverksamhet igen) 8. En 

bastuflotte att ha på sjön Åsgarn nedanför oss för att kunna ta ut grupper på. även röja för vägen ner dit 9. 

Samordnare utav byggena 10. En koja/stuga på skiftet på skogen att byggas utav vindfällen och röjningsved. Hit 

kan Du vandra/rida för en stund för Dig alldeles själv. Jag har förstått att det är svårt att få stöd till materiella saker, 

men jag tar även upp det här men utan budget - är det något som kan gå ber jag att få återkomma med priser.   11. 

liten lastmaskin . Eftersom jag ensam bor och driver gården blir det tung jobbat.  12..En veteran traktor så att jag 

kan dra upp grupperna, brudparet på skogen.  13. En kombimaskin ved/klyv skulle behövas. Jag har i bonigshuset 

satt in bergvärme sedan flera år tillbaka så där behövs inte ved längre men däremot i kvarnen, bastun, gäststugan 

och alla eldkorgar, och lilla dammkojan för konferenser. Har hitintills köpt färdigkluvet av grannen men eftersom 

jag har egen skog som behöver röjas vore detta perfekt.  14. Motorsåg. Ja jag har körkort :-) 15. Ett vedeldat 

utomhusbadkar att ha utanför timmerstugan vid bäcken. 16. Wokpanna för matlagning till större grupper. Så svårt 

att veta om jag lyckades här nedan fylla i rätt stöd. Men det skall ju vara inom rekreation och turism, hantverk  

Vänligen hör av Er ifall funderingar finns.  Hälsningar från Ulla-Karin Jönsson 

Dalarnas län 6A 54 134

Tjauls Gård Loge Bertil Marcusson VI söker stöd för att restaurera och förstärka en av de karaktäristiska gamla Ladugårdarna som utgör en mycket 

viktig del av hela gårdsmiljön. Behovet är att byta ut mellanplanet, dvs det gamla höloftsgolvet inkl de bärande 

balkarna, samt att bygga en kör-bro upp till andra våningen som även kommer utgöra mingel terass för den 

tilltänkta lokalen. Syftet är att ge förutsättningar för att kunna utveckla Ladan till en Dans och event lokal samt 

även kunna erbjuda förvaring och parkering under vintersäsong. I en förlängning ser vi även att vi kan vidare 

utveckla taket med solpaneler om vi har en robust stomme att utgå från. Vi kommer även att bygga en veranda på 

solsidan utanför denna byggnad efterhand för att kunna samla grupper vid mångkamp. Ladan utgör en central del i 

vår verksamhet och med en frisk stomme kan vi även fortsätta utveckla vår verksamhet med MC och Häst event 

som vi bedriver i markplanet. Vi söker stöd för att kunna anlita professionell bygghjälp till själva byggnationen av 

stomme, därefter kommer vi att själva kunna arbeta vidare och färdigställa vår vision.

n/a 6A 121 517



Förbättring av museigård för 

ökad tillgänglighet för turister

HOBURGS 

HEMBYGDSFÖRENING

  Hoburgs hembygdsförening bildades redan 1918 för att bevara en sydgotländsk gårdsmiljö, gården Bottarve i 

Vamlingbo, som redan då ansågs unik. Målet för föreningen var att även värna annat som var värdefullt i bygden.  

Boningshuset vid Bottarve byggdes 1846 och ingenting blev ändrat i husen och miljön tills de sista ägarna, två 

ogifta bröder, sålde den 1918. Sedan har det varit museum. Där finns två väggfasta skåpsängar, de enda 

kvarvarande på Gotland i ursprunglig miljö. En tapet som troligen sattes upp kring 1860 beräknas vara den äldsta 

kvarvarande på ursprunglig plats på Gotland. Köksdelen är förmodligen gårdens fristående kokhus från 1700-talet 

som anslöts till nybygget 1846. Till miljön hör också en smedja av gammalt datum, kanske 1600- 1700-tal. För att 

kunna ekonomisera driften av anläggningen har föreningen utökat sin verksamhet. Vi driver föreläsnings- och 

teaterverksamhet i den ombyggda ladugården och vi har demonstrationsdagar för olika gamla gotländska 

hantverk, spinning, bakning, smide os v. Vi erbjuder barnfamiljer en lekplats med gammaldags leksaker och 

smådjur av gamla djurraser. Vi spelar teater på gutamål i museibyggnaden på en särskild festdag i juli, 

Bottarvedagen, och en hel del annat. Vi anser att Bottarve museigård utgör ett kulturcentrum sommartid.  Gården 

fick för cirka tio år sedan överta ett gammalt bulhus med delar från 1600-talet som flyttades hit från Visby. Där 

driver vi numera kaférörelse. Kaféet är populärt för turister. Vi ger därmed ett antal skolungdomar arbete 

sommartid, cirka tio ungdomar tillsamman, samt en husmor som arbetar kortare och längre tider. Trycket är stort 

på personalen, som tyvärr länge har fått arbeta i för små och knappast ändamålsenliga lokaler.   Genom 

kaférörelsen drar vi folk till museiområdet, och skapar därmed intresse för bygdens historia.   Vårt problem är att 

köket och personalutrymmena är för små för verksamheten. Vi skulle behöva bygga ut så arbetsytorna i köket blir 

rimliga för verksamheten, samt bygga ett ombytes- och duschutrymme med toalett för personalen, och därmed 

skapa en regelenlig arbetsmiljö för de anställda enligt nya föreskrifter för 2016. Dessutom göra det möjligt för 

handikappade att ta sig in i serveringen.  Museigårdens eget överskott går till underhåll av museibyggnaden.   Vårt 

utbygge är kostnadsberäknat till 620 000 kronor och vi vill söka på hela summan.     Vi har redan nu förvånansvärt 

många besökare från andra länder. I somras 2015 på nationaldagen var 13 nationaliteter representerade. Så är det 

givetvis inte varje å, men vid tanke på den planerade kryssningskajen i Visby bör vi förbereda oss på fler utländska 

grupper och gäster.  Vi kan erbjuda guidning på svenska, engelska och tyska och vi har redan sammanställt en s k 

app för vårt utbud vid Bottarve museigård, både på svenska, engelska och tyska.    Vi kommer i sommar även att 

samarbeta med fler aktörer i Sundre, att göra ett helt paket med evenemang för turister.  Kunskap för att 

arrangera alla kulturinslagen finns i vår styrelse och hos frivilliga.  Miljösynpunkt: Med allt fler besökare vid vår 

museigård måste vi ha en fungerande servering. En utökning av köket måste till. Redan nu källsorterar vi och 

komposterar organiskt avfall så mycket vi hinner. Med en utbyggnad skulle vi kunna få det ännu mer effektivt. 

Planer finns för takpanel för varmvattenproduktion men då gäller det att få pengar över efter bygget för det.  

Vatten till bevattning av vår trädgård tar vi direkt från en gammal gårdsbrunn, det till köket kommer en granne att 

leverera från sin djupbrunn som sommarledning. Därmed skulle vi inte mer behöva köra vatten i dunkar längre.  

Gotlands län 6B 179 046

Nytt kök Linde Skolhusförening Nybyggnation av kök i en av de gamla skolsalarna. Det kök som finns idag är från början av 50 talet och ligger i 

källarplan med en besvärlig trappa som passage till samlingslokalen. För att kunna utnyttja byggnaden som 

samlingslokal för bygden måste en omfattande köksrenovering göras.

Gotlands län 6B 241 310

Polhemsgårdens utveckling Tingstäde Hembygdsförening Uppgradering och förbättring av elinstallationer på hembygdsgården Polhemsgården för att säkerställa 

elförsörjning och öka kapaciteten för att ta emot fler besökare och större grupper utan att propparna går. Öka 

tillgängligheten genom bättre belysning i olika museidelar och även genom att bygga en handikapp ramp till det 

nystartade skolmuséet som också finns på gården.

Gotlands län 6B 34 164



Bygdegårdsupprustningen Västerhejde 

Bygdegårdsförenin

Entréutrymmen med wc och duschar är oförändrade sedan år 1974 och är därför i stort behov av ombyggnad, 

renovering och upprustning. Planerade åtgärder är inläggning av ny golvmatta i entréutrymmen samt ny 

ventilation och nya stammar till avlopp. Elinstallationer förnyas, WC och duschutrymmen byggs om helt och golv 

och väggar förses med ny beklädnad. Efter dessa åtgärder så har bygdegården en handikappanpassad toalett enligt 

nya krav och även handikappanpassat  duschutrymme. Moderna hygienutrymmen betyder mycket för 

helhetsintrycket av Bygdegården. Effekten blir också minskad miljöpåverkan genom snålspolande toaletter, 

effektivare uppvärmning och mindre elkrävande installationer. Genom dessa åtgärder förbättrar vi tillgängligheten 

och får fräscha lokaler som gör att vi räknar med ökad uthyrning och att fler aktiviteter i bygden  förläggs till 

bygdegården.

Gotlands län 6B 127 890

Bo eller Besök Nygården, den 

levande Hälsingegården i över 

400 år

Andreas Bernmyr Vi har under några år bedrivit liten uthyrningsverksamhet genom BoB på vår Hälsingegård. Vi har haft en stadig 

uppåtgående kurva av kunder och har annonserat genom turistbyrån. Vi frågade våra kunder vad de skulle önska 

mer när de hyrt av oss. Att kunna erbjuda längre boende anpassat för familjer var ett starkt önskemål. Vi håller nu 

på att bygga upp djurhållning med nötdjur. 1996 togs de sista djuren bort på gården, då en stor grisbesättning. En 

nästan 400 år lång kedja av djurhållning på gården avslutades därmed. Vi tror på en levande landsbygd med vår 

gård och ett levande jordbruk i centrum. Allt fler lantbruk läggs ner, landsbygden växer igen och utflyttningen ökar. 

Vi vill motverka det. För att kunna fortsätta och verka på gården behövs en helhet. Vi tror på att de olika 

inkomsterna av gårdens resurser samarbetar och går in i varandra. Att stadsbor får komma, hyra och bo på en 

levande lantgård, att vakna upp och barnen får hämta sina egna ägg till frukosten i hönsgården och den egna 

honungen serveras till morgon Te. Att man kan besöka korna och hjälpa till och utfodra. Att kunna sälja det egna 

köttet, äggen, honungen eller den egen producerade konsten i en egen gårdsbutiken. Att kunna erbjuda 

kursverksamhet där både utbildning i keramik och boende i en inspirerande.Vi önskar utformad allt i gammal still. 

Det ska vara en helhetsupplevelse att besöka vår gård. Ett bord har ofta fyra ben för att bli stabilt. Vi ser vår 

verksamhet på gården på samma sätt. Ett ben med djurhållning främst då med nötdjur, men även höns och bin. Ett 

ben är turism, främst av boende men även besök av gården i egen butik (vilket den här ansökan innefattar) Ett ben 

är den egna konsten och tillverkning av keramiska saker. Sen skogen med möjlighet till både rekreation för kunder 

och virkesuttag som ett fjärde och sista ben. Vi vill bygga upp gården så att alla delar hjälper varandra. Trevligt 

boende på en gård, med gårdens och naturens alla möjligheter. Titta på konst, kunna handla ekologiska produkter 

från gården och närområdet. Att det blir en helhetsupplevelse att besöka eller bo på en levande g.  Vår 

hälsingegård är hopbyggd med gamla ekonomibyggnader som sig brukar. Vår önskan är nu genom att låta våra 

möjlig  framtida inkomstkällor mötas genom att bygga ut den del av gården som absolut inte används idag. Gamla 

skulltorken och logen som ligger i anslutning till den gamla 1600-tals delen. En del som redan idag används till 

uthyrning. Där önskar vi bygga rum för uthyrning i en smakfull äldre karaktär, som kan utveckla vårt 

koncept,Genom att bygga till fyra uthyrningsstugor och ett allrum som vi kallar torg får vi större kapacitet att ta 

emot kunder och under längre perioder så som veckouthyrning. Vi har under flera tillfällen under sommaren fått 

tacka nej till kunder då vi hat full beläggning. Precis nedanför/under i de gamla grisstallet, vill vi bygga en 

kombinerad gårdsbutik och ateljé. Där försäljning av det som gården producerar, Kött, honung, ägg, glass, keramik 

m.m kan tillhandahållas. Vi har som vision att bygga det i äldre karaktär, lite som de första lanthandlarna. Här ska 

man bara kunna komma för att fika, äta glass, titta på djur, handla kött eller konst. När vi inventera och funderade 

på gårdens möjlighet är just boende en given tillgång. Vi bor 700 meter från E4:an och har ca 10.000 möjlig kunder 

som kör förbi varje dag. Sen växer fisketurismen mycket och närheten till trollskaskogen för barn har genererat i 

många familjer. Vi äger mark vid E4:an och har stor möjlighet till reklamskyltar för gården etc.  Vi kommer behöva 

ta bort all gammal betong och riva innertak och innerväggar. För att bygga upp ett nytt skal inne i det gamla. 

Utrymmena finns där, viljan finns där, möjligheterna finns där och nu hoppas vi att ni stödjer oss och beviljar 

Gävleborgs län 6A 227 360



"Sockenstugan Skog"- 

övertagande från Söderala 

Pastorat, byggd 1826.  Mitt 

emot Kyrkan. Så gott som hel-

reparation är nödvändig

Skogs Hembygdsförening En bilaga med en beskrivning av vad som skall utföras. Den 31 mars gjordes en inventering av  antikvarie Ulrika 

Olsson från Gävle Museum. Har nu bilagts I offerten är angivet vad som skall åtgärdas akut/i sommar eftersom 

taket läcker. 

Gävleborgs län 6B 91 350

Virshultsstugan Enslövs Hembygdsförening Byte av tak på Virshultsstugan Hallands län 6B 43 738

Kärramosse Naturrum Gill Croona Börjesson Kärramosse Gård - är en lantgård som ligger i vacker natur med närhet till flera sjöar och hör till Hallands inland, 

med sitt läge mellan Grimeton och Dagsås i Varbergs kommun. Gårdens verksamhet baseras på Grön 

Rehabilitering i kombination med djur och natur, ett koncept som efterfrågas och har rönt stor framgång.  Vi vill 

fortsätta utveckla, stärka och bevara gårdens potential och göra den attraktiv för fler målgrupper.  Genom varsam 

restaurering av en befintlig gammal lada vill vi bevara den ursprungliga miljön och det kulturlandskap som omger 

gården och låta det bli tillgängligt för fler målgrupper än den vi har idag. Vi ser ett stort värde i att skapa en 

mötesplats för integration, att göra den tillgänglig för en mångfald besökare som vill uppleva ett stycke svensk 

kulturhistoria och naturliv på naturens villkor. Detta skulle också skapa mervärde för vår region. Med den 

renoverade och återställda gamla stenladan skapas en central besökplats (Naturrum) vilken man kan använda som 

rastplats, utsiktsplats, konferenslokal, festlokal, utställningsarena, informationsplats.  Lena Berglund på 

Länsstyrelsen Hallands län varit på rådgivningsbesök 20/3 2015 vilket resulterade i ett positivt besked med goda 

råd om renoveringen av ladan. I projektet ansöker vi också om medel för markberedning för en skogsväg, yta för 

tält och grillplats samt en brygga. På sikt planerar vi in för att bygga en separat byggnad för kök med möjlighet till 

förvaring av livsmedel och matlagning samt en sanitetsdel. (Detta ligger utanför denna ansökan om medel). Till 

projektet ser vi också skapandet av en 5 ha våtmark vilken ska omge ladan (tillstånd klart och projektstöd för 

Miljöinvestering är initierat) och kommer att utgöra en fågelsjö med stor potential.  Framförallt i detta arbete ser vi 

en potential i exportturism som innehåller friluftsliv, fågelskådning och vildsafari. Med dessa åtgärder ser vi en 

komplett bas där också fler lokala företagare kan integreras i arbetet. Närliggande hotell, matproducenter, 

cateringföretag är givna samarbetspartner för att skapa en paketerad upplevelse och göra det möjligt att 

säkerställa en levande landsbygd. 

Hallands län 6B 446 607

Slutförande av takbyte och 

förrådsutbyggnad för förvaring

Alsens Bygdegård Alsens Bygdegård har under 2013 genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Målet är att skapa en 

modern och attraktiv bygdegård som är väl anpassad för aktiviteter för alla sammanhang och åldrar. Bygdegården 

uppfördes 1958 och behovet av att renovera yttertaket och byta ut de gamla tegelpannorna är stort då många av 

dessa börjat vittra sönder och spricka. 2013 påbörjades renoveringen där vi gjorde hälften. Det som återstår 

rekommenderas att slutföras i år. För att skapa förutsättningar för fortsatt verksamhet krävs även en mindre 

utbyggnad för förvaring av stolar och bord. Vi ser stora samordningsvinster att göra allt när vi har en entreprenör 

på plats. Bygdegården arbetar idag hårt för att betala tillbaka de lån som uppstod i samband med ombyggnationen 

och är därav i behov av stöd. Vår ambition är att genomföra dessa åtgärder under sommaren/hösten 2016. Vi har 

kontakt med entreprenör som är beredd att utföra arbetet med kort varsel. Vi hoppas mycket på att få stöd för 

fortsatt utveckling av Alsens Bygdegård då den skapar framtidstro för den jord som vi i Alsenbygden trampar. 

Ansökan är inlämnad avseende Bygdemedel för medfinansiering av projektet.

Jämtlands län 6B 146 027



Takbyte Hembygdsgården 

Lillgrytan

BRUNFLO 

HEMBYGDSFÖRENING

Befintligt spåntak på hembygdsgården måste bytas ut. Singsjöstugan (ett soldattorp) samt en bagarstuga måste 

också få nya tak. Brunflo Hembygdsgård se även: http://www.bygdeband.se/forening/436074/sverige/jamtlands-

lan/ostersund/brunflo/brunflo-hembygdsforening/

Jämtlands län 6B 200 970

Restaurering magasin/färdstall 

Holmgården, Krokom Holmsjö 

1:2

Jon Erik Hemming Hedman Investeringen avser restaurering av ett magasin/färdstall från 1890. Lyftning, justering av grund, byte av skadat 

virke. Rekonstruktion av stallgolv och stallinredning. Justering av stallets dörrar. Detaljerad beskrivning av 

åtgärderna framgår av bifogade minnesanteckningar 2013-06-27 från antikvarie Julia Cronqvist vid Jamtli.

Jämtlands län 6B 37 024

Restaurering av Marieby 

Hembygdsgård

MARIEBY 

HEMBYGDSFÖRENING

Marieby hembygdsgård har en serveringslokal som nyttjas flitigt, i synnerhet under sommaren då det bedrivs 

sommarkafé. Det är mycket folk som besöker hembygdsgården och fikar på sommarkaféet. Men verksamhet på 

hembygdsgården förekommer även under övriga tider på året. Köksdelen till serveringslokalen har överlag en låg 

standad och ett mycket dålig golvbjälklag, vilket märks genom att golvet svajar. Golvbjälklaget är i så dåligt skick att 

det måste bytas ut så snart som möjligt. Entrédörren till serveringslokalen och två fönster bör också bytas. Efter 

påpekande från Miljö och hälsa på Östersunds kommun bör även en halkfri matta monteras och på väggar 

monteras gipsskivor.  Elinstallationen i köksdelen har dessutom visat sig vara felinstallerad och behöver därför dras 

om. I det planerade restaureringsarbetet ingår: Demontering och återmontering av befintlig köksinredning. Rivning 

av bjälklag, Urgrävning av mark 20 cm under bjälklag. Nytt bjälklag 220 mm, Trossbotten, 220 mm isolering, 

Spångolv 22 mm, Halkfri matta m uppvik, Montering gips ytterväggar, Målning väggar tak, Byte ytterdörr o två 

fönster, Bortforsling av byggavfall.  Ny elinstallation i köksdelen. Montering av vatten och avlopp till köksdelen.

Jämtlands län 6B 83 649

Historiska miljöer i Ragundas 

hembygd för nutid och framtid

Ragunda Hembygdsförening Investeringen kommer att ske på två olika fysiska platser, dels Hembygdsgården dels den historiska festplatsen 

som hembygdsföreningen äger. På hembygdsgården kommer framförallt säkring av el att ske. Det innebär 

dragning av ny el på norra sidan av Länsmansgården, på delar av övervåningen och i delar av gårdshuset. 

Byggnaderna är gamla liksom el-dragningarna. Det kommer också att ske förbättring av utrymmen för att öka 

tillgängligheten till föreningens samlingar. Det handlar bl a om ljussätta utställningar. På festplatsen, 

Trätojordsbacken, ska serveringen från tidigt 70-tal, isoleras, skapa större utrymme för besökare, skapa bättre 

förutsättningar för beredning av mat och servering som klarar dagens krav samtidigt som tidsandan i byggnaden 

bevaras. Alla vitvaror kommer att behöva bytas ut och utökas. Toaletter inkl handikapptoalett i anslutning till 

servering iordningställs, toaletter i anslutning till logen förbättras och logens grund renoveras och dräneras för att 

kunna bevaras. Scenen ses över. Elsanering och elsäkring med bla byte av elcentral genomförs. Nytt tak på 

serveringen och tombolakiosken. 

Jämtlands län 6B 604 006

Översyn och renovering tak på 

gamelgården Sveg

Svegs Hembygdsförening Renovering av yttertak på Hembygdsgården Sveg Jämtlands län 6B 504 040



Synliggöra och tillgängliggöra 

svensk charkuteritradition

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS 

SERVICE AB

Under 2014 genomfördes, inom ramen för regeringsuppdraget ”Gastronomiska regioner”, en kartläggning av 

traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med tydlig geografisk koppling. Under kartläggningen inkom förslag 

på ett stort antal regionala produkter representerande skilda produktkategorier. För enskilda produktkategorier 

exempelvis bröd var det också möjligt att koppla dagens produktionssituation till den historiskt dokumenterade. En 

bidragande orsak till detta var att information om brödsorterna och deras traditionella geografiska förankring 

fanns tillgängliggjord genom exempelvis Åke Campells (1950) studier av det svenska brödet. För exempelvis de 

charkprodukter som förslogs gick det däremot inte att göra en liknande koppling då det saknades överskådliga 

sammanställningar som visar på den historiska utbredningen av de olika charkprodukterna och de regionala 

tillverkningsmetoder som traditionellt använts. I projektet ”Gastronomiska regioner” genomfördes också en 

katalogisering av olika källor med bland annat koppling till den traditionella användningen av olika livsmedel och 

tillagningsmetoder. Bland det redovisade arkivmaterialet fanns bland annat de frågelistor om exempelvis mat och 

måltid som finns hos Folklivsarkivet, Lunds Universitet, Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Dialekt-, ortnamns- 

och folkminnesarkivet i Göteborg, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå samt i Nordiska Museets 

arkiv.  I det här projektet avser vi att, i ovanstående arkiv, söka och tillgängliggöra information om den typ av 

livsmedel och jordbruksprodukter där det enligt den tidigare kartläggningen saknas information om den 

traditionella geografiska utbredningen. Undersökningen kommer att första hand inriktas på att ta fram information 

om charkuteriprodukter och kötthantering. Utvärderingar av effekten av EU:s kvalitetsförordningar visar att 

proveniensen har störst effekt på prisbilden för förädlade köttprodukter. Sverige har en rik tradition inom 

charkuterisektorn. Den är emellertid till skillnad från exempelvis bagerinäringens traditioner dåligt dokumenterad.  

Då antalet frågelistor som direkt berör slakt och charkprodukter (korv) är mycket begränsad räknar vi med att 

också behöva söka igenom frågelistor som berör traditioner kopplade till säsong. Information om produkterna, den 

geografiska utbredningen och eventuella regionala drag i tillverkningsprocessen kommer att redovisas och 

tillgängliggöras på Jordbruksverkets webb-portal Smaka Sverige och även länkas till Institutet för språk och 

folkminnen. Institutet för språk och folkminnen söker ett parallellt projekt för att digitalisera och göra delar av sina 

arkiv tillgängliga. Löpande samordning kommer att ske av de båda projekten för att undanröja risken för 

dubbelarbete och för att möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter.  Aktiviteter: • Upplägg av sökmetodik 

utifrån målgrupp och hur resultatet ska presenteras, görs i dialog med Smaka Sverige/Jordbruksverket • Sökningar 

på plats i fem arkiv • Kontakt med producenter för ev. komplettering av material • Erfarenhetsutbyte med 

Institutet för språk och folkminnen  • Dokumentation av material, sammanställning och publicering på Smaka 

Sverige  • Spridning av material genom de olika Hushållningssällskapen i Sverige, genom direkt kontakt med 

producenter av charkuteriprodukter och genom länkning till Institutet för språk och folkminnen 

Jönköpings län 6B 122 080



Kunskapsbank över traditionell 

matkultur

Institutet för Språk och 

Folkminnen

I folkminnessamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen finns ett rikt arkivmaterial med beskrivningar, 

föreställningar och berättelser om traditionell matkultur, om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, 

husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd. 

Samlingarna omfattar dessutom upptecknade dialektord och inspelningar från hela landet, som kan berätta om 

matkultur. Likaså kan institutets namnsamlingar berätta om vilka grödor som har odlats på olika platser. Materialet 

är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl matproduktion som sammanhangen runt maten och 

förståelse för människors relationer till mat. Det innehåller berättelser som kan ge maten ytterligare dimensioner, 

dialektala ord som kan ställa lokala råvaror i ett annat ljus. Projektets syfte är att i våra arkiv söka, sammanställa 

och strukturera kulturarv kopplade till mat dryck och måltider samt att på olika sätt synliggöra och tillgängliggöra 

dessa källor med traditionell kunskap samt stimulera till nya bruk av dessa kulturarv. Arkivmaterialet är stort och 

för att göra materialet användbart inom Landsbygdsprogrammet görs inledningsvis en analys och urval av 

tematiska, idag relevanta områden. Tentativa förslag på områden är: Mjölk, smör och ost, Mjöl och bröd, Bär, 

Rotfrukter, Humle, Bin och honung. Samma slags maträtter med regionala variationer från olika delar av landet 

lyfts fram. Urvalet och sammanställningen görs på vetenskaplig grund.  Projektet ska synliggöra detta material 

genom webbsidor med en internetbaserad Sverigekarta. Kartan kommer att ha en sökfunktion som leder till olika 

arkivmaterial – nedtecknade berättelser, dialektord, namn, röster från inspelningar och bilder från institutets 

samlingar.  Institutet tänker sig därefter, i ett andra steg, att bygga ny kunskap kring mat och mattraditioner 

genom att öppna kartan för interaktivitet och på sätt kunna bygga upp ny kunskap om traditionell matkultur. Att 

fånga upp och tillgängliggöra berättelser som speglar Sveriges befolkning på landsbygden idag – såväl de med 

utländsk som med svensk bakgrund, såväl unga som gamla – skapar inte bara grund för social hållbarhet, utan kan 

även berika och flerfaldiga möjligheterna i fråga om varor och produktion, kompetens och spridning. Utöver den 

kulturhistoriska bakgrunden kan den regionala produkten ges en global kontext. Till kostnaderna för detta andra 

steg vill vi återkomma. .  

Jönköpings län 6B 692 737



Svensk mat och matkultur 1.2 STATENS JORDBRUKSVERK Projektet Svensk mat och matkultur 1.2 syftar till att synliggöra och främja ett levande och dynamiskt kulturarv 

kopplat till mat- och livsmedelsframställning för att därigenom ska jobb på landsbygden. Förutom att sprida 

information och kunskap om svensk matkultur genom olika kommunikationsinsatser ska projektet också via 

införandet av en ny tjänst ”Exportguiden” förmedla kompetens kring vad man bör tänka på vid export av svenska 

jordbruks- och livsmedelsprodukter. Denna tjänst kommer att publiceras via Verksamt.se. Inom projektet sker ett 

samarbete mellan Jordbruksverket och tre andra myndigheter, Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och 

folkminnen och Sametinget kring frågor som rör traditionell småskalig matkultur.  Gemensamt ska dessa 

myndigheter synliggöra, tillvarata och utveckla bl a traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, 

kulturmiljöer och landskap. Enligt en gemensam handlingsplan med såväl tidsplan och målbild, skapas projekt runt 

om i landet som syftar till att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom ett ökat företagande där traditionell 

småskalig matkultur står i fokus. Informationsinsatser sker huvudsakligen genom Smaka Sverige-hemsida, där man 

samlar forskning och upplevelser för att skapa ett hållbart och innovativt Matsverige. Parallellt med hemsidan 

sprids information även genom sociala mediekanaler som Facebook, Instagram och Twitter. För övrigt sker 

kunskapsspridning via respektive myndighets nätverk och kanaler. Under hösten 2017 planeras dessutom en 

gemensam informationsinsats där traditionell svensk matkultur är huvudtemat. All dokumenterad kunskap och 

information kommer att leva kvar och kunna användas i olika sammanhang även efter projektets slut. Arbetet 

inom detta område pågår från 2016 med delrapportering till Näringsdepartementet i maj 2017 samt 

slutrapportering i april 2019. Därefter ska projektresultaten följas upp under 2020. 1,5 heltidsanställd arbetar i 

projektet. I uppdraget ingår allt som har med mat att göra, exempelvis nationella projekt, måltidsexport, 

traditionell småskalig matkultur och vilt som mat.

Jönköpings län 6A 3 487 710

Svensk mat och matkultur 16.2 STATENS JORDBRUKSVERK Projektet avser fortsättning på den kartläggning "Gastronomiska Regioner" som genomfördes år 2014. Projektet 

innebär att utveckla kunskap om och genomföra ansökan för skyddad ursprungs- och geografisk EU-beteckning för 

svenska traditionella livsmedel och jordbruksprodukter.

Jönköpings län 6B 2 842 000



Potatis i tiden - svenskt 

kulturarv från jord till bord, en 

kunskapskälla för inspiration 

och nyskapande

Svensk Potatis Svepot AB Potatis är ett av våra viktigaste och nyttigaste baslivsmedel, med har en spännande historia med regionalt skilda 

traditioner i Sverige. Potatis betydde oerhört mycket för livsmedelsförsörjningen vid den kraftiga 

befolkningsökningen under 1800- och början av 1900- talen. Trots att potatis fortfarande är en så viktig del av 

folkhushållet är kunskapen om potatis förvånansvärt dålig. Mycket av potatisens historia, hur man odlade och hur 

man tillredde maträtter baserade på potatis, har fallit i glömska. Vi märker en tydlig konsumenttrend att vilja veta 

mer om potatisens identitet och historia.   I projektet ingår att leta reda på historiskt intressant arkivmaterial där 

potatis finns med och göra det lättillgängligt för en stor målgrupp. Därigenom skapas intresse kring svenskt 

traditionellt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.  Ett första steg i projektet är att göra en grundlig 

rikstäckande inventering och insamling av traditionell lokal matkultur där potatis ingår. Det inbegriper såväl äldre 

potatissorter, recept för beredning och tillagning av potatis samt även hur dessa utnyttjades och vilken roll dessa 

spelade i hushållet för gemene man. Vid detta arbete kommer information från olika regionala och centrala arkiv 

och museer att utnyttjas. Rapporten, ”Mat och matkultur i Sverige” används vid urval av källor i starten av 

projektet. Nordiska museet, Kokboksmuseet i Måltidens hus i Grythyttan och Kungliga skogs och 

lantbruksakademins bibliotek kommer bl a att besökas. Urvalet av arkivmaterial skall vara vetenskapligt. Källkritisk 

granskning skall göras av det material som skall användas. NordGen (Nordiskt Genresurscenter) är en viktig 

samarbetspartner när det gäller sorter samt även privata entusiaster med egna kollektioner av olika potatissorter.   

Efter urval görs tillagning av ett antal historiska recept, vilka fotodokumenteras. Där så är möjligt med de sorter, 

redskap och tillbehör som fanns att tillgå vid den tiden. Vi skall även anpassa en del recept till dagens 

konsumentbehov, potatissorter och tillagningsteknik. Även dessa tillreds och fotograferas. Insamlat material, 

recept och foton kommer läggas upp på ett strukturerat  och estetiskt tilltalande sätt på Svensk Potatis hemsida. Vi 

planerar att skapa en parallell hemsida att utnyttjas för projektet, för att skapa en lättillgänglig databas med så 

lämplig formgivning som möjligt. En PowerPoint- presentation kommer att finnas tillgänglig att ladda ner på 

hemsidan. En enkel folder kommer dessutom att tas fram som på ett inspirerande och tydligt sätt informerar om 

lokala mattraditioner och hänvisar till var man kan söka ytterligare information. Foldern kommer att delas ut vid 

mässor och sammankomster olika slag samt även aktivt sändas ut till kommuner, lämpliga organisationer med 

mera.  Medverkande i projekt och referensgrupp är väl insatta inom potatis och bidrar med bred kompetens som 

innefattar odling, bevarande, sortkunskap, marknad, marknadsföring, kost, matlagning, genetik, etnologi och 

måltidskunskap. Vi har tidigare samarbetat inom olika uppdrag som berör potatis, är geografiskt spridda i landet 

samt reser mycket inom tjänsten vilket underlättar ett rikstäckande arbete. Detta borgar för ett seriöst, effektivt 

och nyskapande projekt.

Jönköpings län 6B 398 700



Förstudie om historiskt 

traditionell och 

hantverksmässig tillverkning av 

cider i Sverige

Svenska Ciderfrämjandet Projektet samlar och sprider kunskap om historiskt traditionell framställning av svensk must, cider, äppelvin 

(hädanefter benämns de gemensamt ”cider”). Kunskapen utgör underlag för utveckling av tillverkningsmetoder 

och regional identitet. Projektet utvecklar dessutom innovativa metoder avseende arkivsök samt dynamiska 

kulturarv.  Projektet skapar grund till öppen innovation och ekonomisk tillväxt. BAKGRUND Dagens kunskapsläge är 

bristfälligt eftersom det saknas nedteckningar om tillvägagångssätt. Detta är ett gemensamt dilemma för de flesta 

av allmogens livsmedelsförädlingsmetoder, såsom ölbryggning, ystning och mältning mm. De indikationer som 

visar på att tillverkning av cider har förekommit är både arkeologiska källor, skriftliga källor och etnobotaniska, 

levande källor. Arkeologiska källor visar på spår av fermenterad frukt i kärl från brons- och järnålder. Skriftliga 

källor från 1500- och 1600-talen nämner i förbigående att allmogen tillverkar cider av äpplen från vildaplar. 

Information finns även i levande, etnobotaniska arkiv såsom genbanker, ängsfruktodlingar, äppelträd i betes- och 

ängsmark. Projektet bygger på erfarenheter från tre tidigare projekt. Utbildningsprojektet ”Äpple, must och cider – 

gamla äppelsorter, nya produkter med karaktär”, delfinansierat av Länsstyrelsen Skåne, genomfördes vid Krinova 

Incubator & Science Park år 2012-2014. Svenska Ciderfrämjandet (SC) uppstod som en följd av den utbildningen. 

SC har sedan utökat den svenska kunskapen inom ämnet, en studieresa till franska cidertillverkare genomfördes 

hösten 2014. Vid en inventering av äldre äppelträd i betesmark och ängar, i ett geografiskt avgränsat område i 

Skåne som gjordes av SC år 2014-2015, väcktes frågeställningar med anledningen av diversiteten i det inventerade 

materialet. De sinsemellan väldigt olika typerna av äpplen indikerar olika typer av användningsområden, speciellt 

träd med beska, fadda eller syrafattiga äpplen med hög sötma tyder på cidertillverkning, enligt erfarenheterna från 

de traditionella cidertillverkarna i Frankrike. AKTIVITETER Många arkiv finns digitaliserade, men mycket av 

informationen finns bara på papper i fysiska arkiv. De etnobotaniska arkiven och de levande genbankerna finns 

spridda över hela Sverige. Detta innebär resor till olika arkiv för att studera källmaterialet. Inom projektet kommer 

innovativa metoder för arkivsök utvecklas för att genomlysa det svåråtkomliga källmaterialet. Uppgifterna om cider 

återfinns i källmaterial som primärt insamlats eller offentliggjorts i annat syfte. Exempelvis att cider nämns som 

ingrediens till något annat i äldre kokbokslitteratur, husgeråd beskrivs ha flera syften i uppteckningsmaterial, 

trädinventering i protokoll från laga skifte eller hemmansklyvningar. Projektet kommer att fånga upp 

frågeställningar kring metodik och analys som väcks av de levande kulturarven, de etnobotaniska arkiven.  

Projektet kommer också att göra frågelistor som underlag för intervjuer med personer med anknytning till 

etnobotaniska källor såsom äppelträd i kulturlandskapet.  Projektet kommer att genomföra två 

ämnesöverskridande och tvärvetenskapliga träffar. En nulägesanalys med inventering av kunskapsläget, en öppen 

innovation. Nulägesanalysen utförs med inbjudna experter på områden såsom föremålsetnologi, måltidshistorik, 

mathistorik, agrarhistoria, etnobotanik, laborativ matarkeologi och kulturgeografi. Det andra tillfället kommer att 

vara en öppen innovation med must- och ciderföretagare, sommelierer, restauratörer m fl. SAMARBETEN 

Samarbete med följande organisationer kommer att göras inom projektet: Stockholms Universitet, Institutet för 

språk och folkminnen, Nordiska Museet, Riksantikvarieämbetet, POM (Programmet för odlad mångfald) på 

Jönköpings län 6B 166 460



Svenska dryckers kulturhistoria 

som verktyg för nyutveckling 

och stärkande av Sverige som 

dryckesnation

SVENSKA 

DRYCKESAKADEMIEN

Projektet syftar till att genom källstudier ta fram ett kunskapsunderlag för hur drycker historiskt producerats i 

Sverige och i förlängningen hur denna kunskap kan tas tillvara för bevarandet av ett kulturarv, men också som 

utgångspunkt för nyutveckling av nya drycker. Frågor som kommer att belysas inkluderar nedanstående: 1. 

Introduktion 2. Vatten 3. Mjölk och andra animalier 4. Sav 5. Must, nektar och saft 6. Varmvattenextraherade 

örtdrycker – Herbat 7. Emulsioner som ”mjölk” 8. Jästa drycker – Fermentat 9. Mikrobiellt syrade drycker 10. 

Alkoholdestillerade drycker – Destillat 11. Kryddade och sötade alkoholextrakt 12. Kolsyrade drycker 13. Lagring 

14. Blandningar 15. Förpackning 16. Framtid 17. Källor Det historiska materialet kommer att redovisas och 

diskuteras utifrån ett dagsläge och en förväntad/möjlig framtid. Presenterat tillsammans med en 

problematiserande diskussion blir materialet mer värdefullt som avstamp för en produktutveckling här och nu. Det 

kan förväntas att framtida produktutveckling som tar sitt avstamp från projektets resultat leder fram inte bara till 

nya eller nya och goda drycker – utan också drycker som bär med sig mervärden i form av kulturhistoriska 

referenser. Det insamlade och sammanställda materialet ska spridas via Svenska Dryckesakademiens kanaler samt 

särskilt lyftas fram i form av en mobil skärmutställning att visas upp vid en mässa ägnad de svenska dryckerna samt 

i framtiden förhoppningsvis också i bokform.

Jönköpings län 6B 162 197



Utveckling av siknäshamn KALIX KOMMUN Siknäs med ca 200 invånare har image som en kulturby med många aktiviteter året om i den miljöcertifierade 

bygdegården, men lyser upp framför allt genom populära och högkvalitativa aktiviteter under sommaren i 

hamnen. Siknäshamn byggdes i början av 1930-talet och renoverades på 1970-talet. Kalix kommun äger hamnen 

och har hand om uthyrning av båtplatserna. Själva hamnen är idag i mycket dåligt skick och därmed inte tjänlig 

som gästhamn. Syftet med investeringen är att bygga om och förbättra den fysiska gästhamnen och hamnservicen 

så att både boende och besökarna upplever Siknäshamn som en bekväm och trygg förankringsmöjlighet. Detta ger 

ökade förutsättningar för en väl fungerande infrastruktur för ökad turism och förbättrad livskvalitet för boende och 

sommargäster. Det konkreta huvudmålet, som utgör grunden till verksamheten, är återställandet av 

småbåtshamnen till gott funktionellt och visuellt skick. Detta kräver bl a att man river de gamla bryggorna och 

betongbalkarna, bygger två nya flytbryggor, rensar slänten och slipen samt stenskor slänten. Detta kräver också 

flyttning av el- och vattenanslutningar till bryggor. Projektet skall resultera i två bryggor tillsammans 112 meter. 

Totalt beräknat antal platser för bybor är 15 platser och av de resterande 31 platserna upptas mestadels av 

sommarstugeägare varav många har sina båtar i andra hamnar p g a Siknäshamnens dåliga skick samt ett antal 

platser för tillfälliga besökare. Det andra målet är att stärka kulturens samverkan med gott värdskap genom 

bevarandet och förbättring av den befintliga kulturmiljön kring hamnen: iordningställandet och uppbyggnad av 

minnen från lotstiden, museet, sjöbodarna och utescen och genom skapandet av den levande utemiljö på området 

för ökad attraktionskraft: rustning av grusplaner, ny belysning, grönområde för promenader/samvaro och 

ställplatser för husvagnar och kanoter. Som tredje delmål är  främjandet av landsbygdsturism. Hamnen skall 

fungera som aktivitetspunkt för många olika arrangemang och som obemannad informationscenter med 

information om intressanta besöksplatser och aktiviteter. Även paketering av produkter sker i samverkan med 

befintliga turistföretag och föreningar. Projektledaren är Karl-Göran Lindbäck som projektägarens representant 

och assisterande projektledare Ritva Lind. Den övriga organisationen består av en projektgrupp d v s en liten grupp 

av nyckelpersoner inom respektive arbetsuppgift. Därutöver har man en styrgrupp som beslutar i frågor av större 

vikt t ex budget, tidsplan och uppföljning av projektarbetet. Marknadsföring och spridning av både pågående 

arbete och resultat sker främst på Siknäs egen hemsida, på anslagstavlor och annonsering i lokaltidningen. 

Utvärdering kommer att göras av kommunens representanter från Samhällsbyggnads- och tekniska enheten. Efter 

projektets slut sker överlämnandet av hamnen till Siknäs Hamnförening som kommer att driva verksamheten. 

Detta garanterar resultatets hållbar användning i framtiden. Kalix Kommun äger 9 små hamnar som de flesta sköts 

av hamnföreningar. Det är endast Siknäs hamn där kommunen har haft hand om uthyrningsverksamheten. Av 

denna anledning är Siknäshamn kommunens prioritet nr 1.    Den färdiga produkten, hamnen och 

servicefunktioner, är lika viktig och tillgänglig för både kvinnor och män, svenskar och utlandsfödda och 

funktionshindrade. I projektets genomförande tar man hänsyn till de horisontella kriterierna inom de olika 

momenten d v s organisation, planering, genomförande och resultat. Projektet har inte ytterligare miljöaspekt än 

det estetiska. Projektet följer regionens utvecklingsstrategi "Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i 
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Underhåll och investeringar i 

samlings- och fritidslokaler

Pello Idrottsförening Föreningen har tre byggnader som är i stort behov av en upprustning för att i framtiden kunna erbjuda 

ändamålsenliga samlings- och fritidslokaler.Bygden har blivit helt beroende av idrottsföreningens lokaler då skolan 

i byn lagts ner. Våra lokaler är tungstädade så därför är golvslipning väldigt viktig. Likaså är det angeläget att 

minska driftkostnaderna genom att sänka energiförbruknigen  Förbättra handikappanpassningen. Öka säkerheten 

med snörasskydd 
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Projekt Gamla skolan 

Vitsaniemi 23:1. Renovering 

och ombyggnad av 

samlingslokal

RISUDDEN/VITSANIEMI 

BYAFÖRENING

Reparation och ombyggnad av gamla skolan 23:1 BF behöver en tidsenligt utrustad samlingslokal för att bedriva 

verksamhet i byn. BF planerar att byta fasad, tilläggsisolera  och nytt tak. Nytt kök och nya toaletter, kräver ny 

ledningsdragning för både el och vatten. Vävlokal med platser för tio vävstolar och stora samlingsytan används för 

kurser och andra sammankomster. Lokalen förses med bredband och bildkanon, ljudanläggning för att möjliggöra 

tex visning av opera och teater från världen. BF avser att förvärva skolan av Vitsaniemi Samfällighet för 1krona 

under våren/sommaren 2016. Vi räknar med byggstart augusti 2016.
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Investering i samlingslokalens 

utbyggnad  på 

Hembygdsområdet 

"Swensbylijda".

SVENSBY 

HEMBYGDSFÖRENING

Vi i Svensbyns hembygdsförening har behov av att bygga ut vår samlingslokal/cafélokal i Qwarnbönninga på 

Swensbylijda för att kunna utveckla vår verksamhet under hela året. Swensbylijda ägs och drivs av Svensby 

Hembygdsförening, men byn äger marken och föreningen äger byggnader och anläggningar. På så sätt måste 

byborna samverka med varandra och hålla sams. Så har det varit i Svensbyn, att gemensamma problem ska lösas 

tillsammans. Det kulturarvet är vi måna om att bevara. Liden har en lång och spännande industriell historia som 

sträcker sig långt bakåt i tiden, ända från 1500-talet fram till slutet av 1950-talet, då all verksamhet hade upphört  

och alla byggnader hade rivits. För 25 år sedan inledde hembygdsföreningen arbetet med att rekonstruera delar av 

denna historia. Det arbetet pågår än idag. I dagsläget finns ett tjugotal byggnader på hembygdsområdet, 

hitflyttade, uppbyggda och rekonstruerade efter gamla kartor och dokument. Qwarnbönninga, en norrbottensgård 

från Böle, timrades upp och anpassades för att inrymma Café och samlingslokal år 1995. Nytt ändamålsenligt kök 

samt personalutrymmen byggdes om år 2012 eftersom behovet ökade. Idag är Swensbylijda ett av kommunens 

populäraste utflyktsmål, med ca 30.000 besökare år 2014, i huvudsak under sommaren. Högsäsongen för 

verksamheten är fortfarande sommartid, men efterfrågan på våra tjänster och produkter ökar succesivt över hela 

året. Samlingslokalen rymmer idag ca 40 personer, med tillbyggnaden kan ca 75 personer få plats. Vi får i nuläget 

tyvärr tacka nej till förfrågningar om minnesstunder, födelsedagskalas, föreningsmöten eller 

företagskonferenser/föreläsningar, där deltagarantalet överskrider 40 personer. Swensbylijda är ett populärt 

utflyktsmål sommartid. Vår och höst i anslutning till skolstart och skolavslutning, kommer flera av kommunens låg- 

och mellanstadieklasser på studiebesök i lokalhistorien eller lägerskola med övernattning och hembygdens 

kulturhistoria som tema. Kommunens musikhögskolestudenter har varje höst avstamp/uppstart här på 

Swensbylijda med paltlunch och introduktion på svenska och engelska för utländska studenter. Vi har i år utbildat 

ett tiotal lokala guider här på Swensbylijda att kunna guida bla ett ökat antal bussar med pensionärsgrupper från 

hela Norr- och Västerbotten. Utomhusserveringen får i vackert väder komplettera våra begränsade platsutrymmen 

i Qwarnbönningas café. Exempel på aktiviteter senaste månaderna: SM-fika för deltagare och publik på 

Lindbäcksstadion i närheten, dagskonferens för länets näringslivschefer, minnesstunder, 50-årskalas samt 

internationellt studiebesök i december för kommunens Sida-projekt i samverkan med en grupp på ca 15 personer 

från Zambia, till stor belåtenhet (och sannolikt fortsatt utbyte med Zambia) för kommunalråd och projektledare 

från Piteå kommun. Denna vinter har veckans samtliga dagar utom måndag varit inbokade med olika aktiviteter: 

Tisdag och torsdag "gubb-dagis" (ett 15-tal pigga pensionärer) planerar och restaurerar byggnader och 

anläggningar. Nytt kvarnhjul konstrueras och byggs i verkstaden/smedjan, fortsatt planering och renovering av 

Svensbyåns sido-fåra som raserats pga röta och högvatten under sensommaren, mm. Onsdag träffas "Tjej-dagis" 

som drivs i studiecirkelform gm Vuxenskolan, med temat "kvinnors liv och arbete förr och nu". Just nu tillverkas 50 

stycken stolsitsar i hemsjöjdsstil till våra vintertid kalla stolar i samlingslokalen. Fredagswåfflor på Lijda är en 

populär aktivitet för folk från stan och landet. Vi har dessutom veckoträffar och samarbete med 

Flyktingmottagningen på Fagervik i närheten, till glädje för många. Investeringen i större samlingslokal kommer att 
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Liljebackens Aktivitetscenter Ytterbyns Hembygdsförening Kalix-Nyborg är en by med ca 830 invånare. En vinternatt för snart 4 år sedan brann Ytterbyns hembygdsgård ner 

till grunden. Det förändrade bilden av byn och skapade ett tomrum vad gäller de sedvanliga aktiviteterna under 

Valborg, midsommar, högsommar, höst och jul. Med hjälp av många bybors ideella krafter har vi byggt upp 

Liljebackens mangårdsbyggnad och sedan årsskiftet är det liv och rörelse i huset. Vi har nu kommit en bit på väg 

vad gäller ett Liljebacken i gammal stil men med nya aktiviteter som attraherar nya åldersgrupper. Det är ett hus 

som kan nyttjas av såväl företag som privatpersoner för konferenser, kurser och fester. Föreningen tilldelades 

utmärkelsen ”Årets Hembygdsförening i Norrbotten” av Norrbottens Hembygdsförbund år 2015. Föreningen har 

nu ca 175 medlemmar. Hembygdsgården är en traditionell bondgård, där jordbruk kombinerats med småskaligt 

skogsbruk. På gården står en vinkelbyggnad som varit ladugård, loge och bagarstuga. Denna är i stort behov av 

invändig upprustning och anpassning för föreningens ändamål. Utvändigt är den i brukbart skick.  Vår avsikt är att 

fortsätta med upprustningen av uthusen för att återskapa möjligheter till traditionella aktiviteter typ bakning av 

klådda och tunnbröd i bagarstugan. Föreningen förfogar över en mängd redskap, kördon och verktyg som hör till 

äldre tiders jord-och skogsbruk. Vi vill inreda en lokal i f.d. logen som ett gårdsmuseum, som speglar småbruket 

under tidigt 1900-tal. Vi är övertygade om att det behövs mötesplatser för att idéer ska flöda och idéer är en 

förutsättning för utveckling. Vår hembygdsgård välkomnar alla besökare och tar regelbundet emot gruppresor med 

personer som är intresserade av bygdekultur och traditioner. Projektet ger oss möjligheter att öka attraktiviteten 

och bli en viktig resurs för besöksnäringen. Vi kommer att kunna erbjuda olika kombinationer av minikurser och 

visningar för grupper.   De flesta större bondgårdar hade en egen bagarstuga. Så även på Liljebacken. Denna har 

inte varit i bruk på många år och behöver ställas i brukbart skick igen. Att kunna lära sig baka traditionellt bröd är 

något som efterfrågas av bybor och av Ytterbyns skola (åk 1 - 6). Dessutom vill vi skapa förutsättningar även för 

aktiviteter inom besöksnäringen. Åtgärderna är främst inomhus med tilläggsisolering, nytt innertak, reparation av 

bakugn och skorsten, ny elinstallation, indragning av vatten och avlopp samt renovering av ytskikt. 

Bagarstugukammaren ska inredas för beredning, hygien och disk. Vi kommer att dra in vatten och avlopp och 

ansluta detta till kommunens nät. Vi ska skapa goda hygieniska och praktiska förhållanden utan att den gamla 

miljön påverkas mer än nödvändigt. En omfattande tilläggsisolering gör att ytskikten måste avlägsnas och i vissa 

fall bytas ut med bibehållen traditionell stil.  
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Magasinsbyggnad vid Bräcke 

Mölla

Kullens Hembygdsförening ÅTERUPPFÖRANDE AV MAGASIN INTILL BRÄCKE MÖLLA Bräcke mölla utgör ett viktigt landmärke i Kullabygden 

som är av riksintresse. Vi i möllakommittén ser det som angeläget att bevara detta kulturarv och visa upp den i 

produktionsdugligt och körbart skick. Därför underhåller vi och sköter möllan efter bästa förmåga. Vi har som 

viktigaste syfte att visa upp en fungerande mölla för besökare. Vi vill också utöka vår verksamhet med visningar 

och aktiviteter i möllan. Tyvärr så måste vi använda drängkammaren dels som förråd och vid öppna visningar för 

kaffebryggning. Stora delar av bottenplanet används som förråd.Vi har också en tändkulemotor på bottenplanet 

som vi gärna skulle köra, men inte där den står, (brandrisk). Motorn kommer från den tidigare möllan och klarade 

branden.  Under sommaren genomför vi ett antal öppna visningar då vi sätter segel och maler mjöl. Under 2015 

genomförde 6 öppna visningar. Besökarna blir ofta väldigt imponerade av den sinnrika tekniken och stannar länge 

på kvarnloftet för att titta på när kugghjulen snurrar och kvarnen maler säden till mjöl. Vi berättar gärna hur 

möllan är uppbyggd och hur den fungerar och dess historia. Vi tar också emot besökare som kommer med bussar 

på rundtur runt Kullaberg, skolklasser och spontanbesökare.  Under året visade vi möllan för 170 skolelever  en 

vardag. Totalt har vi haft drygt 2 600 besökare under 2015. Våra planer för 2016 ser ungefär likadan ut. Magasin 

För att utöka vår verksamhet med visningar för bland annat skolelever har vi startat planeringen av arbetet med att 

återuppbygga ett magasin intill möllan. Magasinet är tänkt att användas som förråd, förbereda inför öppna 

visningar, härbärgera tändkulemotorn, använda magasinet som uppehållsplats när det regnar, mm Vi kan på ett 

mycket bättre sätt iordningställa möllans bottenplan inklusive drängkammaren i ett ursprungligare skick. 

Drängkammare är tänkt att inredas tidstroget. Detta skulle definitivt vara positivt att kunna visa hur livet såg ut i en 

mölla. Förslaget Vi har fått positiva svar från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, (markägare),  kommunens 

bygglovsavdelning och Länsstyrelsen. Vår utgångspunkt för utformning av magasinet har varit förre 

Stadsantikvarien Henrik Ranbys uppfattning som vi här citerar: Min åsikt är att man skall hålla sig så nära den 

svartvita bilden som möjligt och bygga ett falurött magasin med vita träfönster och slätt svart papptak. Det kan 

nog, som du själv antyder, vara lämpligt att det speglar epoken ca 1900-1940, när Bräcke mölla definitivt hade 

ersatt Vattenmöllan och innan den nya motorkvarnen byggdes. Därmed blir det ju en enkel byggnad av reglar och 

träpanel. Kanske skall man se på jämförbara ekonomibyggnader på traktens gårdar för detaljerna. För att det skall 

bli bra är det viktigt med traditionellta träfönster med fasta poster och spröjsar, locklistpanel med ca 20 cm breda 

brädor målade med äkta falu rödfärg (Falu ljus) och ca 5 cm breda locklister. Sockeln kan vara av natursten eller 

platsgjuten i brädform.  Kostnader och bidragsansökan Våra kalkyler för material slutar på 225 -  250 tusen kronor. 

Vi räknar också med att göra en stor del arbeta själva med ideella krafter. Arbetsplan  • Söka godkännande från 

Krapperupsstiftelsen - Godkänd • Godkännande från Bygglovavdelningen Höganäs kommun. Skriftlig OK har 

erhållits. • Kontroll med Länsstyrelsen eftersom det är återuppförande av ett magasin på mark av Riksintresse. OK 

• Samtal och/eller information med närmast berörda fastighetsägare. Klart. • Offertförfrågningar på 

huvudmaterial till magasinet, december 2015. OK • Val av leverantör för huvudmaterial. Klart • Leverans av 

huvudmaterial. Mars 2016 • Påbörja arbete gällande takstolar och liknande som kan göras inomhus i snickerilokal, 
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Rådgivning för diversifiering 

och nya jobb på landsbygden i 

Stockholms län (ej livsmedel)

LÄNSSTYRELSEN I 

STOCKHOLMS LÄN

Länsstyrelsen kommer att upphandla rådgivning med syfte att ta tillvara på landsbygdens resurser och stimulera till 

ökat antal arbetstillfällen på landsbygden. Rådgivningen riktar sig till småföretag på landsbygden i Stockholms län 

som vill differentiera sin verksamhet inom andra näringar än jordbruk.   Projektet är indelat i fem olika kategorier. 

Varje företag kan endast söka rådgivning inom en av dem: • Besöksnäring inklusive det fysiska kulturarvet i 

landskapet, byggnader mm • Finansiering, samverkan- och ägandeformer i landsbygdsföretagandet • 

Hästföretagande • Företagande inom grön rehabilitering, integration och kulturell mångfald • Skapa 

diversifierande affärsmöjligheter Rådgivningen kan röra ämnen som affärsutveckling, företagsledning, 

marknadskunskap,  försäljningsteknik, alternativa finansieringslösningar, innovationsrådgivning och 

tillgänglighetsanpassning. Den kan även vara ett redskap för att t ex visa på möjligheter med ökad samverkan 

mellan branscher/företag, hitta mervärden och vägar för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Ytterligare ett syfte 

med rådgivningen är att ge möjlighet till ökad jämställdhet. Vi kommer därför att ställa krav på att rådgivarna ska 

vara utbildade i jämställdhet. Det finns redan många aktörer som erbjuder rådgivning och kompetensutveckling till 

landsbygdsföretagare. Länsstyrelsen avser inom detta projekt att endast tilldela medel till rådgivning som 

kompletterar de insatser som redan finns. Vid anbud måste rådgivningsföretaget uppge hur de säkerställer att de 

inte upprepar sådant som redan finns eller sådant som har erbjudits någon gång de senaste tre åren 
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Grävelsta, investering för 

modernisering av lantbruk

Roger Billefält "Grävelstas Butik & Besöksgård Vår affärsidé är att vi tänker skapa ytterligare ett arbetstillfälle på lantbruket 

genom att renovera ett gammalt stall till en lokal där vi kommer att ha gårdsförsäljningen av Grävelstas produkter, 

d.v.s. en butik. Lokalen ska även ha kursverksamhet i slutna sällskap med bl.a. tillredning av produkter från gården.  

Vi kommer även ta emot studiebesök för guidning av kultur och natur/växtriket på Grävelsta, guidning av hur 

djurproduktion går till samt honungshantering. Örtvandringar. Vår målgrupp är barnfamiljer, ungdomar, äldre, 

stadsfolk på utflykt, boende i Storstockholmsområdet, personer med stort naturintresse, turister, myndigheter, 

företag och skolor. Meningen är att besökarna ska kunna titta på djur av olika slag, handla i gårdsbutiken samt  

vara med på olika kursverksamheter, möjlighet till guidade vandringar på gården och omgivningen. Butiken ska 

sälja ekologiska produkter från gården bl.a. honung, Anguskött, lammkött i styckdetaljer, lammlådor, lammskinn, 

Leicesterkött i styckdetaljer, ullprodukter mm. Eventuellt kommer eko produkter från kollegor i närområdet också 

att säljas i butiken. Vi söker stöd för ombyggnad av befintligt stall till en gemensam lokal på  ca 100 m2 för 

a)gårdsbutik b) kurslokal c) möteslokal. Detta innebär bl.a. rivning av hästboxar, bortbillning av cementgolv, 

bortforsling av cement. Bygg av elinstallationer, avlopp, toalett, varumottagningsrum, beredningsrum, diskrum, 

fläktsystem, konferens/möteslokal kombinerad med butik.  Investering av 

kylar/frysar/frysrum/spis/ugn/mikrougn/fläkt/diskmaskin/kylbricka/flaskkyl/glassmonter/beredningsbänkar/grill 

till smågris/lamm/kaffemaskin/termosar.  Investering av inredning: bord,stolar, gatupratare, hyllor, bestick,tallrikar 

osv. samt investering i kassaregister/dator, overhead, projector 
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Forsby Kvarn stensatta kanal FÖRENINGEN FORSBY KVARN 

MUSIKSCEN FKM

Forsby Kvarns stensatta kanal behöver restaureras! Som vattenknuten kulturmiljö utefter Örsundaån har Forsby 

Kvarn graderats till högsta klass och utgör ett riksintresse som inslag i ett odlingslandskap i slättbygd med rikt 

innehåll av fornlämnings och bebyggelsemiljöer från äldre järnålder till historisk tid. Forsby Kvarngård ligger som 

på en avlång ö. Vid öns västra sida rinner Örsundaån. Dess östra utgörs av en stensatt kanal där vatten från den 

övre dammen leds ner via en underjordisk kulvert under en stenvälvd bro och ut i öppen dager i en stensatt kanal 

vars stenar kalvar. På kanalens inre sida vilar Forsbys äldst bevarade byggnad, den gamla ladulängan från 1700-

talet. Med sitt yttersta ena hörn vilar ladan på några stenar som fortfarande ligger stilla tack vare ladans tyngd. 

Ladans yttre långsida vilar på de jordmassor som tränger ut stenarna från kanalens sidor. Tillsammans med 

kvarnen och bostadshuset formar ladan det så karaktäristiska tunet vid Forsby Kvarn, en kringbyggd gårdsplan. 

Forsby Kvarn har efter ett årtiondes idogt arbete med stöd från bl.a kultur- och miljöenheten vid Uppsala 

Länsstyrelse restaurerats exteriört och har blivit ett välbesökt resmål och med föreningens konsertverksamhet och 

vårt kafé en uppskattad mötesplats, känd såväl inom som utanför länet. Det första våra besökare möts av är den 

vackra välvda stenbron och den kalvande stensatta kanalen. . Den ger inte bara ett sämre första intryck av Forsby 

Kvarn till våra besökare. Den utgör också en fara med sin rasrisk. Som det enda kvarvarande minnet av det sinnrika 

vattensystem som drev den gamla sågens turbin bör den bevaras för efterkommande generationer.

Uppsala län 6B 127 890

Rikkenbergets 

hembygdsförening, rökstugan 

och undantagsstugan

RIKKENBERGETS 

HEMBYGDSFÖRENING

Reparation av tak samt timmerlagningar på två timmerbyggnader, rökstuga och undantagsstuga, som är belägna 

inom hembygdsgården Finngården Rikkenberget, Rikkenbergets hembygdsförening.

Värmlands län 6B 135 787

Gärdesgårdsbygge  på 

Ransbysätern

SVENSKT UTMARKSMUSEUM Ransbysätern med sitt utmarksbete utgör en historisk miljö och en länk i bruket av odlingslandskapet i norra 

Klarälvdalen. Ansökan avser nybyggnation samt reparation av befintlig gärdesgård på Ransbysätern.

Värmlands län 6B 87 878

Peder Persson TORSBY KOMMUN Renovering av div byggnader. Byte av stockvarv på hölada/smedja och bastu .Lagning dörr på smedja. Svinhusets 

fönster och även några stockar som är uppruttna.Dörr till svinhus skall lagas och foder bytes. Målning av sagda 

byggnader med Falu rödfärg slamfärg. Dörrar i befintlig kulör med linoljefärg. Drängstugan skall tak 

bytas/åtgärdas.

Värmlands län 6B 203 072

Restaurering av ängslador inom 

Svansele dammängar

LÄNSSTYRELSEN 

VÄSTERBOTTEN

 Projektet syftar till att renovera fem till sju lador inom Svansele dammängar. Åtgärden har upphandlats och 

omfattar renovering av ladorna inklusive material, transporter etc.

Västerbottens län 6B 325 958

Besöksmål Fäbodarna Nils Göran Häggström Investeringen syftar till att besöksmålet ska bli populärt på flera olika sätt och därmed generera sysselsättning och 

ökad ekonomisk bärkraft för företaget. Fäbodarna består av tre stugor, en ladugård, en servicebyggnad, en 

tímmerlada, en brädlada och uthus med  utedass. Den största stugan för boende och servicebyggnaden samt en 

gångbro över kulbäcken har färdigställts med investeringsstöd under föregående investeringsperiod. Nu återstår 

att renovera de två återstående stugorna och iordningställa övriga byggnader. Sedan ska en mindre enkel byggnad 

uppföras och användas som museielokal. Dessutom ska en hall för får införskaffas. Sedan ska vatten dras fram till 

djuren och elektrisk vattenkopp införskaffas.

Västerbottens län 6A 88 780



Tillgänglighetsanpassning av 

hembygdsområdets byggnader 

inklusive ny toalettbyggnad och 

informationssystem för syn- 

och hörselnedsatta

VINDELNS 

HEMBYGDSFÖRENING

Nybyggnation av toalettbyggnad med två tillgänglighetsanpassade toaletter, ombyggnad av entréer till 

Jakobjansgården, Kamsjöstugan, ladugården. ladugårdslogen och rundlogen. Inköp och implementering av 

audiosystem för hörselnedsatta och andra besökare med grundinformation även för synnedsatta.

Västerbottens län 6B 131 544

Inge Lindström Överklintens Folkets 

Husförening u.p.a.

Renovering av golv av gymnastiksal samt handikappramp vid Folkets hus Överklinten Västerbottens län 6B 76 368

Fläckebo Hembygdsförening Fläckebo Hembygdsförening Ökad tillgänglighet till hembygdsgården . Arbetet skall utföras av entreprenörer som har specifik utbildning på dom 

respektive arbetena. Då vägen till hembygdsgården är i dåligt skick och ej går ända fram till hembygdsgården vill vi 

utöka vägens längd så att även rörelsehindrade kan ta sig ända fram. Infoplatsen kommer att byggas med en ramp 

så att rullstolar och dylikt kan ta sig till den. Vägen byggs på våran egen mark . Infoplatsen byggs även den på våran 

egen mark med trägolv och räcken men inget tak därför behövs inget tillstånd får något av projektena.

Västmanlands län 6B 40 194

Kompetensutveckling för 

besöksnäringen

LÄNSSTYRELSEN I 

VÄSTMANLANDS LÄN

Projektet ska genom ökad kunskap och nätverksbygge bidra till att besöksföretag på landsbygden utvecklar sitt 

företag och bidrar till visionen om fördubblad tillväxt. Med ökad tillväxt i besöksnäringen skapas fler arbetstillfällen 

på landsbygden. Projektet kommer att genomföras i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och 

Örebro län. ~~Aktiviteterna ska visa på innovativa, nya och lönsamma lösningar för att stärka företagets 

konkurrenskraft. ~~Den övergripande idén med projektet är att erbjuda aktiviteter inom ämnesområdena ”Skapa 

en attraktiv utemiljö för besökarna”, ”Generera fler gästnätter på landsbygden”, ”Sälj mer med platsens kulturarv 

och historia” och ”Effektivare försäljningsteknik”.~~Projektet ingår i ett komplex av sex projekt samlade under 

namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring". De olika projekten erbjuder en kombination av kurser, 

studiebesök och enskild rådgivning inom olika teman. Syftet är att skapa ett upplägg där deltagarna har möjlighet 

att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget. ~~Hållbarhet, jämställdhet och integration ska 

genomsyra aktiviteterna inom projektet. I begreppet hållbarhet ingår både ekonomisk, social och miljömässig 

hållbarhet. ~~Projektet omfattar kurser, studieresor och andra gruppaktiviteter. Aktiviteterna utförs huvudsakligen 

av Länsstyrelsen. ~~~~Exempel på ämnen för aktiviteter: ~~• Hitta mervärdet för dina produkter och tjänster~~• 

Design, skyltning, trix och tips~~• Storytelling~~• Att tillgänglighetsanpassa en verksamhet~~• Nya 

användningsområden av äldre byggnader på landsbygden~~• Hur gör man sin utemiljö attraktiv för att locka 

barnfamiljer? Att hålla djur, sittplatser m.m.~~Deltagarna styr i stor utsträckning innehållet i projektet.~~Det är 

deltagarnas önskemål som till stor del bestämmer vilka aktiviteter inom de olika ämnesområdena som vi 

genomför. I tidigare projekt har vi genomfört kursutvärderingar och slutliga utvärderingar där många önskemål 

framförts och vi kommer att fortsätta med utvärderingar av alla aktiviteter. Vi för även en löpande dialog med 

turistorganisationer vilka aktiviteter som det finns behov av i branschen. ~~Undantagna ämnesområden~~I det här 

projektet behandlar vi inte specifikt naturturism. Inom naturturism är målgruppen främst företag som vill växa 

internationellt. Särskilda aktiviteter behöver anordnas för dessa. Tillväxtverket startar under 2016 ett projekt just 

om naturturism och vi vill se vad det projektet handlar om. Affärsutveckling såsom marknadsföring, affärsplaner 

och ekonomistyrning tar projektet inte specifikt upp. Det finns andra aktörer på marknaden som utför aktiviteter 

inom området som projektet har ambitionen att samarbeta med. Projektets organisation och en sammanfattning 

av projektplanen finns i bilaga 12.

Västmanlands län 6A 274 127



Rådgivning för besöksnäringen LÄNSSTYRELSEN I 

VÄSTMANLANDS LÄN

Projektet ska genom ökad kunskap och nätverksbygge bidra till att besöksföretag på landsbygden utvecklar sitt 

företag och bidrar till visionen om fördubblad tillväxt. Med ökad tillväxt i besöksnäringen skapas fler arbetstillfällen 

på landsbygden. Projektet kommer att genomföras i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och 

Örebro län.  Aktiviteterna ska visa på innovativa, nya och lönsamma lösningar för att stärka företagets 

konkurrenskraft.  Den övergripande idén med projektet är att erbjuda aktiviteter inom ämnesområdena ”Skapa en 

attraktiv utemiljö för besökarna”, ”Generera fler gästnätter på landsbygden”, ”Sälj mer med platsens kulturarv och 

historia” och ”Effektivare försäljningsteknik”. Projektet ingår i ett komplex av sex projekt samlade under namnet 

"Smakrik och blomstrande besöksnäring". De olika projekten erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och 

enskild rådgivning inom olika teman. Syftet är att skapa ett upplägg där deltagarna har möjlighet att varva 

gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget.  Hållbarhet, jämställdhet och integration ska genomsyra 

aktiviteterna inom projektet. I begreppet hållbarhet ingår både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.  

Projektet omfattar enskild rådgivning och grupprådgivning. Rådgivningen upphandlas. Exempel på ämnen för 

rådgivning:  • Försäljningsteknik, design, skyltning • Hitta mervärdet för dina produkter och tjänster • Storytelling • 

Att tillgänglighetsanpassa en verksamhet • Trädgårdsdesign Deltagarna styr i stor utsträckning innehållet i 

projektet. Det är deltagarnas önskemål som till stor del bestämmer vilken rådgivning inom de olika 

ämnesområdena som vi genomför. I tidigare projekt har vi genomfört kursutvärderingar och slutliga utvärderingar 

där många önskemål framförts och vi kommer att fortsätta med utvärderingar av alla aktiviteter. Vi för även en 

löpande dialog med turistorganisationer vilken rådgivning som det finns behov av i branschen.  Undantagna 

ämnesområden I det här projektet behandlar vi inte specifikt naturturism. Inom naturturism är målgruppen främst 

företag som vill växa internationellt. Särskilda aktiviteter behöver anordnas för dessa. Tillväxtverket startar under 

2016 ett projekt just om naturturism och vi vill se vad det projektet handlar om. Affärsutveckling såsom 

marknadsföring, affärsplaner och ekonomistyrning tar projektet inte specifikt upp. Det finns andra aktörer på 

marknaden som utför aktiviteter inom området som projektet har ambitionen att samarbeta med. Projektets 

organisation Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare och projektledare är Elisabeth Håkansson. 

Sammansättningen i arbetsgrupp och referensgrupp ser ut så här: Arbetsgrupp Elisabeth Håkansson, Gunnel 

Wikander och Eva Lindqvist (Länsstyrelsen i Västmanlands län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms 

län) och Elin Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala län). Deltagare från Länsstyrelsen i Stockholms och Uppsala län 

deltar i planeringsarbetet med aktiviteter och kommer även att genomföra aktiviteter. Nedlagd tid i projektet 

faktureras Länsstyrelsen i Västmanlands län. Referensgrupp Referensgrupp för de deltagande länen är 

samordningsgruppen för kompetensutveckling som förutom Elisabeth Håkansson, Cecilia Murelius och Gunnel 

Wikander för Västmanlands län består av följande personer: Ingrid Johnson (Länsstyrelsen i Örebro län), Elin 

Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms län) samt en 

representant från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Följande representanter för turismnäringen bistår projektet 

med sin kunskap löpande under projekttiden: Henrik Wester (Västmanlands Kommuner och Landsting), Magnus 

Västmanlands län 6A 456 513



Smakrik och blomstrande 

besöksnäring - demonstration 

och information ej mat

LÄNSSTYRELSEN I 

VÄSTMANLANDS LÄN

Projektet ska genom ökad kunskap och nätverksbygge bidra till att besöksföretag på landsbygden utvecklar sitt 

företag och bidrar till visionen om fördubblad tillväxt. Med ökad tillväxt i besöksnäringen skapas fler arbetstillfällen 

på landsbygden. Projektet kommer att genomföras i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och 

Örebro län. Aktiviteterna ska visa på innovativa, nya och lönsamma lösningar för att stärka företagets 

konkurrenskraft. Den övergripande idén med projektet är att erbjuda aktiviteter inom ämnesområdena ”Skapa en 

attraktiv utemiljö för besökarna”, ”Generera fler gästnätter på landsbygden”, ”Sälj mer med platsens kulturarv och 

historia". Projektet ingår i ett komplex av sex projekt samlade under namnet "Smakrik och blomstrande 

besöksnäring". De olika projekten erbjuder en kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom 

olika teman. Syftet är att skapa ett upplägg där deltagarna har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning 

på det egna företaget. Hållbarhet, jämställdhet och integration ska genomsyra aktiviteterna inom projektet. I 

begreppet hållbarhet ingår både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. ~~~~Innehåll~~Projektet omfattar 

företagsbesök samt skriftlig och digital information inom ämnesområdena ovan. Aktiviteterna utförs huvudsakligen 

av Länsstyrelsen. Exempel på ämnen för aktiviteter • Inspireras av historiska miljöer som besöksmål • Goda 

exempel på framgångsrika boenden • Nya användningsområden av äldre byggnader på landsbygden Det är 

deltagarnas önskemål som till stor del bestämmer vilka aktiviteter inom de olika ämnesområdena som vi 

genomför. I tidigare projekt har vi genomfört kursutvärderingar och slutliga utvärderingar där många önskemål 

framförts och vi kommer att fortsätta med utvärderingar av alla aktiviteter. Vi för även en löpande dialog med 

turismorganisationer vilka aktiviteter som det finns behov av i branschen. ~~~~Undantagna ämnesområden~~I det 

här projektet behandlar vi inte specifikt naturturism. Inom naturturism är målgruppen främst företag som vill växa 

internationellt. Särskilda aktiviteter behöver anordnas för dessa. Tillväxtverket startar under 2016 ett projekt just 

om naturturism och vi vill se vad det projektet handlar om. Affärsutveckling såsom marknadsföring, affärsplaner 

och ekonomistyrning tar projektet inte specifikt upp. Det finns andra aktörer på marknaden som utför aktiviteter 

inom området som projektet har ambitionen att samarbeta med.~~~~Projektets organisation~~Länsstyrelsen i 

Västmanlands län är projektägare och projektledare är Elisabeth Håkansson. Sammansättningen i arbetsgrupp och 

referensgrupp ser ut så här:~~~~Arbetsgrupp: Elisabeth Håkansson, Gunnel Wikander och Eva Lindqvist 

(Länsstyrelsen i Västmanlands län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms län) och Elin Helgsten 

(Länsstyrelsen i Uppsala län).~~~~Deltagare från Länsstyrelsen i Stockholms och Uppsala län deltar i 

planeringsarbetet med aktiviteter och kommer även att genomföra aktiviteter. Nedlagd tid i projektet faktureras 

Länsstyrelsen i Västmanlands län.~~~~Referensgrupp för de deltagande länen är samordningsgruppen för 

kompetensutveckling som förutom Elisabeth Håkansson, Cecilia Murelius och Gunnel Wikander för Västmanlands 

län består av följande personer: Ingrid Johnson (Länsstyrelsen i Örebro län), Elin Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala 

län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms län) samt en representant från Länsstyrelsen i 

Södermanlands län.~~~~Följande representanter för turismnäringen bistår projektet med sin kunskap löpande 

under projekttiden: Henrik Wester (Västmanlands Kommuner och Landsting), Magnus Nilsson (Regionförbundet 

Västmanlands län 6A 192 842



Demo och info mat för 

besöksnäringen

LÄNSSTYRELSEN I 

VÄSTMANLANDS LÄN

Projektet ska genom ökad kunskap och nätverksbygge bidra till att besöksföretag på landsbygden utvecklar sitt 

företag och bidrar till visionen om fördubblad tillväxt. Med ökad tillväxt i besöksnäringen skapas fler arbetstillfällen 

på landsbygden. Projektet kommer att genomföras i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och 

Örebro län. Aktiviteterna ska visa på innovativa, nya och lönsamma lösningar för att stärka företagets 

konkurrenskraft. Den övergripande idén med projektet är att erbjuda aktiviteter inom två olika ämnesområden 

"Lyft matupplevelsen" och "Sälj mer med platsens kulturarv och historia". Projektet ingår i ett komplex av sex 

projekt samlade under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring". De olika projekten erbjuder en 

kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom olika teman. Syftet är att skapa ett upplägg där 

deltagarna har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget. Hållbarhet, jämställdhet 

och integration ska genomsyra aktiviteterna inom projektet. I begreppet hållbarhet ingår både ekonomisk, social 

och miljömässig hållbarhet.  Innehåll Projektet omfattar företagsbesök samt skriftlig och digital information inom 

ämnesområdena ”Lyft matupplevelsen” och ”Sälj mer med platsens kulturarv och historia”. Aktiviteterna utförs 

huvudsakligen av Länsstyrelsen. Exempel på ämnen för aktiviteter: • Goda exempel på serveringar som använder 

egenodlade produkter. Inköp av närodlade varor. • Goda exempel på gårdscaféer och gårdsbutiker. Diskutera 

livsmedelshygien. Deltagarna styr i stor utsträckning innehållet i projektet Det är deltagarnas önskemål som till stor 

del bestämmer vilka aktiviteter inom de olika ämnesområdena som vi genomför. I tidigare projekt har vi genomfört 

kursutvärderingar och slutliga utvärderingar där många önskemål framförts och vi kommer att fortsätta med 

utvärderingar av alla aktiviteter. Vi för även en löpande dialog med turismorganisationer vilka aktiviteter som det 

finns behov av i branschen.  Undantagna ämnesområden I det här projektet behandlar vi inte specifikt naturturism. 

Inom naturturism är målgruppen främst företag som vill växa internationellt. Särskilda aktiviteter behöver 

anordnas för dessa. Tillväxtverket startar under 2016 ett projekt just om naturturism och vi vill se vad det projektet 

handlar om. Affärsutveckling såsom marknadsföring, affärsplaner och ekonomistyrning tar projektet inte specifikt 

upp. Det finns andra aktörer på marknaden som utför aktiviteter inom området som projektet har ambitionen att 

samarbeta med. Projektets organisation Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare och projektledare är 

Elisabeth Håkansson. Sammansättningen i arbetsgrupp och referensgrupp ser ut så här: Arbetsgrupp: Elisabeth 

Håkansson, Gunnel Wikander och Eva Lindqvist (Länsstyrelsen i Västmanlands län), Mette Kjöbek Petersen 

(Länsstyrelsen i Stockholms län) och Elin Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala län). Deltagare från Länsstyrelsen i 

Stockholms och Uppsala län deltar i planeringsarbetet med aktiviteter och kommer även att genomföra aktiviteter. 

Nedlagd tid i projektet faktureras Länsstyrelsen i Västmanlands län. Referensgrupp för de deltagande länen är 

samordningsgruppen för kompetensutveckling som förutom Elisabeth Håkansson, Cecilia Murelius och Gunnel 

Wikander för Västmanlands län består av följande personer: Ingrid Johnson (Länsstyrelsen i Örebro län), Elin 

Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms län) och en representant 

från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Följande representanter för turismnäringen bistår projektet med sin 

kunskap löpande under projekttiden: Henrik Wester (Västmanlands Kommuner och Landsting), Magnus Nilsson 

Västmanlands län 6A 192 842



Rådgivning mat för 

besöksnäringen

LÄNSSTYRELSEN I 

VÄSTMANLANDS LÄN

Projektet ska genom ökad kunskap och nätverksbygge bidra till att besöksföretag på landsbygden utvecklar sitt 

företag och bidrar till visionen om fördubblad tillväxt. Med ökad tillväxt i besöksnäringen skapas fler arbetstillfällen 

på landsbygden. Projektet kommer att genomföras i Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och 

Örebro län.  Aktiviteterna ska visa på innovativa, nya och lönsamma lösningar för att stärka företagets 

konkurrenskraft.  Den övergripande idén med projektet är att erbjuda rådgivning inom två olika ämnesområden 

"Lyft matupplevelsen" och "Sälj mer med platsens kulturarv och historia". Projektet ingår i ett komplex av sex 

projekt samlade under namnet "Smakrik och blomstrande besöksnäring". De olika projekten erbjuder en 

kombination av kurser, studiebesök och enskild rådgivning inom olika teman. Syftet är att skapa ett upplägg där 

deltagarna har möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget.  Hållbarhet, jämställdhet 

och integration ska genomsyra aktiviteterna inom projektet. I begreppet hållbarhet ingår både ekonomisk, social 

och miljömässig hållbarhet.  Projektet omfattar enskild rådgivning och grupprådgivning. Rådgivningen upphandlas. 

Exempel på ämnen för rådgivning:  • Menygenomgång med kock. Diskussion runt specifika matfrågor för 

företaget. Anpassning till olika intoleranser. Menyer på olika språk. • Matlagning i liten grupp. Specifika matfrågor 

för deltagande företag.  • Livsmedelshygien  • Utomhusmatlagning Deltagarna styr i stor utsträckning innehållet i 

projektet. Det är deltagarnas önskemål som till stor del bestämmer vilken rådgivning inom de olika 

ämnesområdena som vi genomför. I tidigare projekt har vi genomfört kursutvärderingar och slutliga utvärderingar 

där många önskemål framförts och vi kommer att fortsätta med utvärderingar av alla aktiviteter. Vi för även en 

löpande dialog med turistorganisationer vilken rådgivning som det finns behov av i branschen.  Undantagna 

ämnesområden I det här projektet behandlar vi inte specifikt naturturism. Inom naturturism är målgruppen främst 

företag som vill växa internationellt. Särskilda aktiviteter behöver anordnas för dessa. Tillväxtverket startar under 

2016 ett projekt just om naturturism och vi vill se vad det projektet handlar om. Affärsutveckling såsom 

marknadsföring, affärsplaner och ekonomistyrning tar projektet inte specifikt upp. Det finns andra aktörer på 

marknaden som utför aktiviteter inom området som projektet har ambitionen att samarbeta med. Projektets 

organisation Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare och projektledare är Elisabeth Håkansson. 

Sammansättningen i arbetsgrupp och referensgrupp ser ut så här: Arbetsgrupp Elisabeth Håkansson, Gunnel 

Wikander och Eva Lindqvist (Länsstyrelsen i Västmanlands län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms 

län) och Elin Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala län). Deltagare från Länsstyrelsen i Stockholms och Uppsala län 

deltar i planeringsarbetet med aktiviteter och kommer även att genomföra aktiviteter. Nedlagd tid i projektet 

faktureras Länsstyrelsen i Västmanlands län. Referensgrupp Referensgrupp för de deltagande länen är 

samordningsgruppen för kompetensutveckling som förutom Elisabeth Håkansson, Cecilia Murelius och Gunnel 

Wikander för Västmanlands län består av följande personer: Ingrid Johnson (Länsstyrelsen i Örebro län), Elin 

Helgsten (Länsstyrelsen i Uppsala län), Mette Kjöbek Petersen (Länsstyrelsen i Stockholms län) samt en 

representant från Länsstyrelsen i Södermanlands län. Följande representanter för turismnäringen bistår projektet 

med sin kunskap löpande under projekttiden: Henrik Wester (Västmanlands Kommuner och Landsting), Magnus 

Västmanlands län 6A 456 513

Isolering och ombyggnad av 

logen i ladugården för att 

kunna utnyttja lokalen året 

runt.

Karin Henriksson Jag driver Karins Lada i ladugården. Det är ett café med en garn- och hantverksbutik. Vi använder logen till olika 

evenemang så som musikkvällar, loppis och julmarknad. Vi planerar att bygga om och isolera för att kunna utnyttja 

lokalen året runt. Det blir rått och kallt väldigt tidigt på hösten och även en regnig sommardag. Är det varmt på 

sommaren blir det istället kvavt. Med isolering i tak och väggar får vi en behaglig temperatur året runt. Vi kan efter 

det ordna fler evenemang så som föreläsningar, mässor, julmarknad, teaterföreställningar, musikkvällar och dans. 

Lokalen kan även hyras ut till konferenser. Målet med ombyggnaden är att öka omsättningen och resultatet i 

företaget så att jag (Karin) ska kunna ha detta som jobb och ta ut en lön och sen även på sikt kunna anställa någon 

mer i verksamheten.

Västra Götalands län 6A 129 919



Informationscentrum i Brevens 

Bruk

BREVENS BRUK AB Genom en upprustning av byggnaden "Mekaniska Verkstaden" så ska det skapas ett informationscentrum med full 

handikappanpassning och hög tillgänglighet för att utveckla besöksnäringen i regionen kring Brevens Bruk. 

Byggnaden ska utöver service till besökare även tillhandahålla lokaler lämpliga för konstutställningar mm.

Örebro län 6B 487 200

Renovering av Väderkvarn i 

publik miljö

Lars Lennart Bror Kent 

Gustafsson

Byte av spån utsida kvarnen öppnande av orginalfönster samt anordnande av belysning inne o ute Örebro län 6B 206 702

Lerbäcks Teater - hotellbygge LERBÄCKS TEATER AB Planen är att vidareutveckla Lerbäcks Teater som turistmotor för bygden och regionen genom att komplettera den 

befintliga verksamheten (teater och matupplevelser) med en hotelldel. Genom investeringen kan vi erbjuda en 

komplett paketlösning som gör att vi framför allt kan utöka vår kundbas nationellt och bli en ännu starkare 

reseanledning. För att kunna växa inom turism- och underhållningsbranschen måste man hela tiden förnya, förädla 

och utveckla, men samtidigt hålla fast vid grundidentiteten.  För att kunna utvecklas är det grundläggande att 

aktivt omvärldsbevaka, men också vara extremt lyhörd inför gästerna/kunderna. Vi har fått tydlig ”feedback” från 

våra gäster att man vill ha möjligheten att kunna bo kvar. Dagens gäster söker en helhetsupplevelse och för att 

kunna möta denna efterfrågan är vi nu redo att förverkliga denna ambition som gör att vi kan bli en ”dragare” och 

reseanledning på nationell nivå. Hotelldelen ska vara välkomnande, tillgänglig och hänga tydligt ihop med de 

värden och förmedla den känsla som vår verksamhet bygger på dvs. mysighet, finurlighet, hantverk och omtanke. 

Planen är att bygga om en av flyglarna i den gamla gästgivargården (som ligger i direkt anslutning till teatern) till en 

exklusiv hotelldel bestående av 5 rum. De totala kostnaderna för investeringarna vi söker bidrag för uppgår till 2 

800 000 kr. Därutöver lägger vi drygt 400 000 kr i eget kapital för att finansiera inredningen av rummen. Vi har inte 

möjlighet att finansiera denna, för oss mycket stora, investering med egna medel utan är beroende av externt stöd 

för att investeringen ska bli av. Vi har fått banken med oss men för att våga ta klivet att genomföra denna 

investering behöver vi stöd även från länsstyrelsen.

Örebro län 6A 459 592

Rådgivning Nya jobb LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO 

LÄN

I projektet ska vi erbjuda landsbygdsföretagare rådgivning för nya jobb, ekonomisk utveckling, diversifiering av 

verksamheter samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Det kan handla om att öka kunskapen 

om ekonomisk bokföring, prissättning, marknadsföring, kundbemötande, förädling, företagsledning m.m. Genom 

att utöka sin verksamhet med fler produktionsområden kan företagen på landsbygden utvecklas, som exempel kan 

jordbruksföretag satsa på besöksnäringen. Det kan handla om att starta ett Bed & Breakfast eller någon form av 

hantverkstillverkning. Rådgivningen kan ge företagarna modet att ta steget och satsa på sin nya affärsidé. 

Integration och jämställdhet är viktiga frågor att jobba med. Inom området kulturarv och tradition kan 

byggnadsrådgivning ingå samt rådgivning om hur man kan använda kunskapen om bygdens kulturarv inom 

besöksnäringen på landsbygden. Rådgivningen kommer att utföras både enskilt och i grupp. Den största delen av 

rådgivningen kommer att upphandlas. En del av rådgivningen ska utföras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 

erfarenhet av rådgivning sen tidigare landsbygdsprogram. Länsstyrelsen ska tillhandahålla rådgivningstjänster 

genom att arbeta med projektledning, upphandling, projektutveckling och utvärdering m.m.

Örebro län 6A 182 241



Rådgivning Nya jobb Livsmedel LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO 

LÄN

I projektet ska vi erbjuda landsbygdsföretagare rådgivning för nya jobb, ekonomisk utveckling, diversifiering av 

verksamheter samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Det kan handla om att öka kunskapen 

om ekonomisk bokföring, prissättning, marknadsföring, kundbemötande, förädling, företagsledning m.m. Fokus 

kommer att vara på de företag som satsar på hantering av livsmedel såsom restaurang, café eller 

cateringverksamhet. Genom att utöka sin verksamhet med fler produktionsområden kan företagen på 

landsbygden utvecklas, som exempel kan jordbruksföretag satsa på besöksnäringen. Det kan handla om att starta 

ett Bed & Breakfast eller någon form av hantverkstillverkning. Rådgivningen kan ge företagarna modet att ta steget 

och satsa på sin nya affärsidé. Integration och jämställdhet är viktiga frågor att jobba med. Rådgivning inom bland 

annat livsmedelshygien kommer att erbjudas. Rådgivningen kommer att utföras både enskilt och i grupp. 

Rådgivningen kommer att upphandlas. Länsstyrelsen ska tillhandahålla rådgivningstjänster genom att arbeta med 

projektledning, upphandling, projektutveckling och utvärdering m.m.

Örebro län 6A 180 783

Kompetensutveckling nya jobb LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO 

LÄN

I projektet ska vi erbjuda landsbygdsföretag kompetensutveckling för att främja skapande av nya jobb, 

diversifiering, ekonomisk utveckling, samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Här ingår även 

hantverkstradition såsom tillvaratagande av ull och skinn. Vi kommer att arrangera olika typer av gruppträffar 

såsom kurser, studiebesök och studieresor. Aktiviteterna ska öka kunskapen om ekonomisk bokföring, prissättning, 

marknadsföring, kundbemötande, förädling, företagsledning m.m. samt ge en ökad kunskap om och intresse för 

bygdens kulturarv och tradition. Vi kommer att fokusera mycket på företagande kring besöksnäringen på 

landsbygden. Marknadsföring är en viktig del, till exempel behöver företagarna lära sig marknadsföra sig på nätet 

och via sociala medier, både inom landet men också utomlands. Vi vill också ge exempel på nya affärsidéer man 

kan satsa på. Den största delen av aktiviteterna ska Länsstyrelsen utföra i egen regi, föreläsare skall 

direktupphandlas i stor utsträckning. Länsstyrelsen har arbetat med denna verksamhet i tidigare 

landsbygdsprogram. Länsstyrelsen har kompetens inom området. Länsstyrelsen ska tillhandahålla 

kompetensutveckling genom att arbeta med projektledning, upphandling, projektutveckling och utvärdering m.m.

Örebro län 6A 58 825

Kompetensutveckling nya jobb 

med livsmedel

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO 

LÄN

I projektet ska vi erbjuda landsbygdsföretag kompetensutveckling för att främja skapande av nya jobb, 

diversifiering, ekonomisk utveckling, samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Fokus kommer att 

vara på de företag som satsar på hantering av livsmedel såsom restaurang, café eller cateringverksamhet. Vi 

kommer att arrangera olika typer av gruppträffar såsom kurser, studiebesök och studieresor. Aktiviteterna ska öka 

kunskapen om ekonomisk bokföring, prissättning, marknadsföring, kundbemötande, förädling, företagsledning, 

livsmedelshygien m.m. samt ge en ökad kunskap om och intresse för bygdens kulturarv och tradition. Vi kommer 

att fokusera mycket på företagande kring besöksnäringen på landsbygden. Marknadsföring är en viktig del, till 

exempel behöver företagarna lära sig marknadsföra sig på nätet och via sociala medier, både inom landet men 

också utomlands. Vi vill också ge exempel på nya affärsidéer man kan satsa på. Den största delen av aktiviteterna 

ska Länsstyrelsen utföra i egen regi, föreläsare skall direktupphandlas i stor utsträckning. Länsstyrelsen har arbetat 

med denna verksamhet i tidigare landsbygdsprogram. Länsstyrelsen har kompetens inom området. Länsstyrelsen 

ska tillhandahålla kompetensutveckling genom att arbeta med projektledning, upphandling, projektutveckling och 

utvärdering m.m.

Örebro län 6A 58 825



Info demo Nya jobb ej 

livsmedel

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO 

LÄN

I projektet ska vi erbjuda information och demonstrationsåtgärder för att främja skapande av nya jobb, 

diversifiering och ekonomisk utveckling, samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Vi kommer att 

skriva nyhetsblad, broschyrer samt lägga ut information på Länsstyrelsens webbplats. Vi kommer att finansiera 

artiklar i Gröna bladet, som är det nyhetblad som redan idag ges ut av Länsstyrelsen och som når ut till alla 

lantbruksföretag m.fl. i länet. Vi kommer även ge ut ytterligare nyhetsblad som ska vända sig till en så stor del som 

möjligt av målgruppen. Särskilda broschyrer ska skrivas för att förmedla kunskap till målgruppen och informera om 

kurser och rådgivning inom området nya jobb (inklusive kulturarv och tradition). Broschyrerna kan delas ut vid olika 

informationsträffar, mässor eller skickas ut till målgruppen. Vi kommer även att anordna informationsträffar och 

medverka på mässor som vänder sig till målgruppen. Vi planerar också att finansiera en demonstrationsgård inom 

projektet. En gård ska väljas där det finns kulturmiljöer och gammal tradition att visa, gården skall också ha någon 

typ av besöksverksamhet där kulturmiljöer och gammal tradition ingår i affärsidén.  Nyhetsblad, broschyrer och 

texter till webbplatsen i projektet ska sammanställa och förmedla ny kunskap och ny tillämpning av kunskap från 

forskning och försök till målgruppen.  Att öka kunskapen om ekonomisk bokföring, prissättning, marknadsföring, 

kundbemötande, förädling, företagsledning m.m. ingår i projektet liksom ökad kunskap om och intresse för 

bygdens kulturarv och tradition. Den största delen av verksamheten ska Länsstyrelsen utföra i egen regi, tryckning 

osv ska direktupphandlas. Länsstyrelsen har kompetens inom området. Länsstyrelsen ska tillhandahålla 

kompetensutveckling genom att arbeta med projektledning, upphandling, projektutveckling och utvärdering m.m.

Örebro län 6A 134 690

Info demo nya jobb med 

livsmedel

LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO 

LÄN

I projektet ska vi erbjuda information och demonstrationsåtgärder för att främja skapande av nya jobb, 

diversifiering och ekonomisk utveckling, samt för ökad kunskap om bygdens kulturarv och tradition. Fokus kommer 

att vara på de företag som satsar på hantering av livsmedel såsom restaurang, café eller cateringverksamhet. Vi 

kommer att skriva nyhetsblad, broschyrer samt lägga ut information på Länsstyrelsens webbplats. Vi kommer att 

finansiera artiklar i Gröna bladet, som är det nyhetsblad som redan idag ges ut av Länsstyrelsen och som når ut till 

alla lantbruksföretag m.fl. i länet. Vi kommer även ge ut ytterligare nyhetsblad som ska vända sig till en så stor del 

som möjligt av målgruppen. Särskilda broschyrer ska skrivas för att förmedla kunskap till målgruppen och 

informera om kurser och rådgivning inom området nya jobb (inklusive kulturarv och tradition). Broschyrerna kan 

delas ut vid olika informationsträffar, mässor eller skickas ut till målgruppen. Vi kommer även att anordna 

informationsträffar och medverka på mässor som vänder sig till målgruppen. Vi planerar också att finansiera en 

demonstrationsgård inom projektet. En gård ska väljas där det finns kulturmiljöer och gammal tradition att visa, 

gården skall också ha någon typ av besöksverksamhet där restaurang eller café ingår i verksamheten. Nyhetsblad, 

broschyrer och texter till webbplatsen i projektet ska sammanställa och förmedla ny kunskap och ny tillämpning av 

kunskap från forskning och försök till målgruppen.  Att öka kunskapen om ekonomisk bokföring, prissättning, 

marknadsföring, kundbemötande, förädling, företagsledning m.m. ingår i projektet liksom ökad kunskap om och 

intresse för bygdens kulturarv och tradition. Den största delen av verksamheten ska Länsstyrelsen utföra i egen 

regi, tryckning osv ska direktupphandlas. Länsstyrelsen har kompetens inom området. Länsstyrelsen ska 

tillhandahålla kompetensutveckling genom att arbeta med projektledning, upphandling, projektutveckling och 

utvärdering m.m.

Örebro län 6A 134 690



Hyttans Hemligheter, en 

interaktiv, underhållande o 

lärande teatervandring i Löa 

Hytta. En scen öppen för alla. 

Ett modernt, långsiktigt, 

hållbart, besöksmål för barn 

och vuxna i genuin 

Bergslagsmiljö

Löa Hembygdsförening Hyttans Hemligheter är tänkt att bli en väl utvecklad kulturverksamhet där alla ges möjlighet att bidra till att göra 

Löa med sina 300 invånare och dess omnejd än mer attraktivt att bo i och besöka. Hyttans Hemligheter är en 

interaktiv, underhållande och lärande teatervandring i Löa Hytta. För teaterintresserade blir det en möjlighet till 

sommarjobb.Vi vill också tillhandahålla en scen i Hyttan som är öppen för alla och som inte kostar mer än några 

procent på biljettintäkterna att hyra. Här ges även unga och invandrare utan stor kassa en möjlighet.Kunskap och 

lärande är en viktig del i upplevelsen och därför ska besökaren få möjlighet att se hur vatten, eld, luft och jord 

samverkar. Vi vill knyta an till de konsthantverkare som finns i närområdet och som kan ge turister möjlighet att 

prova på t.ex. tova, smida, gjuta.Få platser har så goda förutsättningar att bli ett nytt nationellt besöksmål som Löa 

Hytta.Här kan man komma nära en viktig och avgörande del i Sveriges historia och den kan berättas om och av 

engagerade människor. Hyttan rymmer många hemligheter samt spännande livsöden och skrönor, men även 

teknikens små underverk och kluriga lösningar. Här finns mycket att upptäcka och som rätt förpackat kan bli en 

fantastiskt rolig och spännande upplevelse. För att kunna erbjuda en upplevelsepromenad med god logistik i 

området behöver vissa scenerier kompletteras av säkerhetsskäl för att man inte ska komma för nära känsliga delar 

av kulturmiljön. Exempelvis bör vattenutsläppet från vattenhjulet inhägnas på ett mer barnsäkert sätt än som är 

just nu. Olika gångstråk måste också göras i ordning så att inte grönytor slits ner. Grusade gångar och trappor 

behövs. Tillgängligheten behöver förbättras med ramper så att även funktionshindrade kan se delar av hyttan.  I 

området där masugnen tappades på slagg och järn finns ett ”rum” med en ”scen” lämplig för konserter, fristående 

teaterföreställningar m.m. Scenen är regnskyddad men fler sittplatser är önskvärt. Nu finns det sittplatser för ca 50 

personer, men 200 sittplatser till behövs för att få ekonomi på föreställningar. Nu finns en toalett med latrintank 

som töms av slamsugen vid Löa Hytta, men ytterligare en liknande toalett är önskvärd. Ett av kolhusen som idag är 

ett förråd behöver göras om till entré med kassa, butiksdel och informationsskyltar.  Smedjan behöver repareras 

något för att kunna smida i. Vi har fått pengar för Hyttans Hemligheter från Lindesbergs kommun (30 000 kr)  

Region Örebro län 50 000 kr, Sparbanksstiftelsen Bergslagen (30 000 kr) Löa Hyttelag (40 000 kr) och Löa 

Hembygdsförening (10 000 kr). Manus till Hyttans Hemligheter håller på att skrivas av Helena Brusell som tidigare 

arbetade på Dramaten och som skrivit och regisserat våra teatervandringar ”Trollstigen” i skogen. Pengarna räckte 

också till 50 sittplatser, regnskydd till scenen och start av hemsida.   Till sommaren 2016 kommer vi i samarbete 

med Bergslagsspelen att spela ”Smidda planer” – en festlig föreställning för hela familjen i Löa Hytta. Sommaren 

2017 hoppas vi att vi kan starta "Hyttans Hemligheter".

Örebro län 6B 133 005

Solcellsanläggning Tiveds Idrottsförening Åboholm är Tiveds IF:s klubbstuga. Den byggdes som ett klassiskt "Folkets Hus" i början på -30-talet. Där finns en 

stor lokal med tillhörande scen. I slutet på -70 talet renoverades byggnaden. Det byggdes till kök, omklädningsrum 

och bastu. Intill byggnaden ligger en fotbollsplan. Idag är Åboholm ett allaktivitetshus. Där finns gympa grupper, 

pingisgrupper, bågskytte, filmvisningar revyer m.m Det är den enda samlingslokalen i området. Den rymmer 120 

sittande. Projektet syftar till att göra Åboholm självförsörjande på el och därmed säkerställa en billig kostnad för 

framtiden för driften.

Örebro län 6B 114 278

Viby Gamla Prästgård och 

Trädgård steg 2

Viby Församling Ansökan avser kompletterade åtgärder kring byggnadsminnet Viby Gamla Prästgård: Återställande av planteringar 

i enlighet med G W Gumaelius 1800-talsträdgård, framtagande av husgrunder och andra fornlämningar, 

iordningsställande för besökande allmänhet.

Örebro län 6B 146 160

TOTALT Antal projekt: 63 19 763 444



Bilaga 5: Lokalt ledd utveckling 2016

Finansiering

Projekt Projektägare Projektbeskrivning Län som omfattas Fond EU (SEK)

Porfyrriket Älvdalen Rockdale natur- och 

kulturupplevelser             

Ekonomisk förening

Porfyren har haft och har fortfarande stor betydelse i Älvdalen. Historien om porfyren, hur den används och bearbetas är i högsta grad levande. Ända sedan 1700-talet har 

porfyren varit en del av Älvdalen och flertalet av anläggningarna finns kvar idag. Vid Porfyrgården på Näset, platsen för det första Porfyrverket, finns idag det rekonstruerade 

Västra sliphuset, Tenn Lars-huset (det ursprungliga Västra Sliphuset) samt förvaltarbostaden som idag är dagis. Aktiviteter på denna plats är i princip obefintligt i nuläget. I byn 

Västäng finns Nya Porfyrverket, ett gammalt sliperi som var i drift 1897-1985. Här sker visningar på sommaren. Byggnaderna på båda ställena är eftersatta och det saknas en 

övergripande plan för hur verksamhet ska bedrivas. I Älvdalens centrum finns Porfyrmuseet som visar upp de föremål som en gång i tiden tillverkats. I Blyberg vid de gamla 

stenbrotten finns en vandringsled.  Besöksantalet på Porfyrmuseet och Nya och Gamla Porfyrverket var en gång stort. Siffrorna har dalat och nu är det på uppgång, med stort 

intresse. Intresset ökar för varje år, en del kanske tack vare Antikrundan. Intresset är både regionalt, nationellt och internationellt. År 2018 är det 200 år sedan Karl XIV Johan 

blev kung i Sverige. Samma år köpte han Älvdalens Porfyrverk som var i hans ägo tills hans död 1844. År 2018 är det också 30 år sedan Porfyrmuseet invigdes och 140 år sedan 

Tenn Lars Persson föddes och 80 år sedan han dog.  Syftet med projektet är att göra en plan för att skapa levande kunskaps-, informations- och aktivitetscenrum för att i 

samverkan utveckla geologiska besöksaktiviteter och natur- och kulturupplevelser i Älvdalen. Planen ska utreda vilka åtgärder och insatser som behövs göras för att öka 

tillgängligheten på de olika besöksmålen, öka kunskapen om pofyren och dess historia och nutid samt att utöva lärande av gamla och nya tekniker. Projektet syftar till att ge 

grunden till att utveckla ett levande besöksområde i Näset, Västäng och Blyberg, med Porfyrmuseet i Älvdalen som ett nav. Denna ansökan är en grund för att kunna fortsätta 

utvecklandet av dessa besöksmål. Projektet ska ta fram ritningar och planer, utreda kostnader, hur det ska finansieras, för framtiden / framtidssäkra. Projektet ska även 

förbereda uppförandet av byggnader och vad de ska innehålla samt kartlägga vilket intresse det finns för att komma till Älvdalen att komma till Älvdalen och lära sig om 

stenhantering då och nu. Bakgrund till denna projektansökan är även den förstudie / det projekt som genomförts  med syfte att utveckla geoturismen i området. 

Dalarnas län Landsbygdsfonden 238 500

Multimedia och IT-anpassning 

samt energisparåtgärder Rone 

bygdegård

Rone Bygdegårdsförening Rone bygdegård är en av de största på Gotland med sina 300 kvadratmeter och med utrymme till 300 personer. Vid större middagar finns utrustning och plats till cirka 120 

personer sittande vid bord. Sedan skolan lades ner i Rone, så som i andra socknar, har bygdegården blivit den givna platsen för socialt umgänge i socknen. Där firas påsk-, 

Valborgsmässoafton, lucia och varje månad arrangerar styrelsen pubkvällar med mat. Bygdegården utnyttjas också till flera bröllop om året samt många födelsedagar. I 

samband med detta erbjuder styrelsen hjälp med arrangemanget. Man jobbar då ideellt och inkomsten går till vår bygdegård. Rone har tre olika revygäng, Suder revyn, 

Ronecabarén och musikalgruppen. Under 2015 spelades musikal och revy och i samband med detta besöktes bygdegården av cirka 3.000 personer. Andra föreningar i socknen 

utnyttjar bygdegården till sina möten och middagar. Kyrkan sålde nyligen församlingshemmet och därmed blev bygdegården den naturliga samlingsplatsen för större 

begravningar och andra kyrkliga evenemang. Bygdegården används för olika ändamål så som: • Sammanträden och kurser av bl.a. den lokala LRF-avdelningen, fiberföreningen 

m.fl. • Pub-aftnar • Olika uppträdanden med sång och musik • Revy och musikalförställningar, både ”egna” och turnerande • LAN-sammankomster av traktens ungdomar • 

Bröllop och privata fester • Traditionella högtider som Valborg, Lucia m.m. ofta arrangerade av socknens Röda Kors-krets • Gemensamt melodikrysslösande under höst, vinter 

och vår. Vi har under de senaste tio åren renoverat bygdegården i huvudsak med egna medel. Köket som var den största satsningen bekostades genom ett samarbete med 

Rone GoIK som bidrog med 150.000 kr. i gåva från kubb-kassan. Bygdegårdsstyrelsen tog ett banklån på 100.000 kr och lånade resterande 100.000 kr. av idrottsföreningen. 

Detta ska återbetalas om fem år och är till dess räntefritt. På detta vis fick bygdegården ett restaurangkök som är modernt och godkänt. Vi har också rivit ut den gamla 

oljepannan och ersatt den med luftvärmepumpar.  Vi har byggt två nya toaletter, renoverat logen och satt in en toalett där också.  Vi har lagt in nytt golv i stora salen och vi har 

målat om hela bygdegården. Allt utan bidrag, förutom ett mindre bidrag som vi fick av kommunen till golvet. Utan våra revygrupper och alla tusentals ideella arbetstimmar 

hade vi inte haft en så fin bygdegård i Rone. Vi utsågs också till ”årets bygdegård” av distriktet år 2013. Nu vill vi förbättra bygdegården ytterligare genom att isolera vinden och 

byta ut fönstren och därmed sänka elkostnaderna. Det är inte bara inkomster med revyerna. Eftersom de alltid spelas under vinterhalvåret kostar det också i uppvärmning både 

vid övningskvällar och föreställningar. Bygdegården är byggd 1954 och det saknas så gott som helt isolering. År 2015 uppgick elkostnaderna till 45.000 kr. Vi vill också utrusta 

bygdegården med teknik så vi kan erbjuda mindre konferenser och ge ungdomarna den teknik de har bett om. Ungdomarna samlas ofta i bygdegården för att lana. 

Bygdegårdsstyrelsen har i stort sett varit intakt de senaste tio åren. Men 2016 byttes tre ledamöter ut mot fyra nya, därav två ungdomar under 30 år. Det är således aldrig 

något problem med att rekrytera folk till styrelsen, därutöver jobbar minst 50 personer ideellt med våra evenemang, främst då revyerna som kräver ett antal personer i köket 

vid varje föreställning. Under 2015 arbetades det ideellt för bygdegården 894 timmar. Det visar ett stort engagemang bland sockenborna som är angelägna om att vi kan ha 

kvar vår fina bygdegård och fortsätta driva den så som nu och planen är ännu fler uthyrningar om året. Projektet bidrar till att uppfylla den strategi som tagits fram för Leader 

Gute. Projektet kommer när det är slutfört att gynna och utnyttjas av de tre sektorerna, Offentlig, Privat och Ideell. Projektet bidrar till att uppfylla det horisontella målet: 

Hållbar miljö (mål2)

Gotlands län Landsbygdsfonden 52 608



Öka användningen av 

hembygdsgården

Västergarns Hembygdsförening Västergarn hembygdsförening vill öka användningen av hembygdsgården med tillhörande byggnader samt natur- och kulturområden. Föreningen vill även satsa på 

marknadsföring av socknen genom hemsida samt informationsbroschyr. Genom att öka användningen av hembygdsgården och dess tillhörande områden ökar vi möjligheterna 

för boende i bygden att kunna ta del av hembygdsgården och dess utbud. Vi gör även socknen mer attraktiv som året runt boende då aktiviteter kan genomföras året runt.  

Insatserna som ingår i projektet är: renovering av uthyrningsdelen i hembygdsgården (lägenheten), tillgängliggöra övervåningen genom genom att bl.a. ombyggnation av trappa 

samt renovering av övervåning, riva väggen i ladan som står på tomten till hembygdsgården, anlägga vandringsled med tillhörande skyltar, skapa hemsida och 

informationsfoldrar, köpa in projektor och duk, bygga bokbytarbod samt köpa in och sätta upp skylt "Hembygdsgård" på länsväg 140.  Mer detaljerad förklaring: 

Hembygdsgården består till viss del av en lägenhet som används till uthyrning. Hembygdsföreningen ser stora möjligheter att öka uthyrningen av lägenheten samt erbjuda 

konferensmöjligheter för företag i Sverige. För att göra detta möjligt behöver lägenheten renoveras. Renoveringen består i att byta ytskikt samt köpa in trevligare möbler. En 

upprustning skulle i framtiden generera fler uthyrda nätter vilket i sin tur genererar ökade intäkter till föreningen. Renoveringen öppnar också upp möjligheten för 

konferensaktiviteter med övernattning för företag eller andra organisationer.   Övervåningen i hembygdsgården står oanvänd men har stor potential. Övervåningen är inte 

inredd, på vissa platser saknas golv och väggarna är inte isolerade. Genom att isolera övervåningen och lägga golv kan ett helt nytt rum skapas som kan användas till olika 

aktiviteter. För att öka tillgängligheten till övervåningen behöver trappan byggas om. I dagsläget är den både brant och otillgänglig.  År 2011 installerades fiber i 

hembygdsgården. Fiberns möjligheter har inte nyttjats fullt ut. Genom att köpa in en projektor med tillhörande duk skulle hembygdsgården kunna visa filmer för barn och 

vuxna, hålla digitala utbildningar samt utöka den datorutbildning som tidigare erbjudits sockenborna.  I anslutning till hembygdsgården ligger en mycket gammal och vacker 

lada. Ladan används idag som förvaring men skulle genom viss renovering kunna bli en lokal att anordna olika aktiviteter i.  Föreningen önskar även göra en naturstig i 

anslutning till hembygdsgården som tar sig genom natur- och kulturområden. Denna naturstig ska utrustas med skyltar som både beskriver omgivningen och ger idéer och 

inspiration för upptåg och aktiviteter. Informationen ska fungera både till vuxna och barn samt finnas på både svenska och engelska.   En bokbytarbod ska byggas eller köpas in. 

Denna bokbytarbod ska fungera som en plats där människor kan lämna sina lästa böcker för att byta till sig någon annan bok. På så vis ökar vi användandet av böcker, skapar en 

plats för att träffas och bidrar samtidigt till miljön. I dag finns ingen skylt som visar vart hembygdsgården ligger. Vi önskar köpa in en vägskylt och placera den vid länsväg 140. 

Detta är avgörande för att få människor utanför socknen att hitta till de nya aktiviteter som planers.  Marknadsföring av socknen och hembygdsföreningen. För att nå ut till 

besökare samt lyfta alla trevliga aktiviteter, platser och natur- kulturområden som finns i socknen vill vi göra en hemsida som ägs och förvaltas av hembygdsföreningen. Ett 

nästa steg i att nå ut med information om socknen till turister och andra besökare är att ta fram en informationsfolder som visar på och ger förslag till olika utflyktsmål i 

socknen. Utflyktsmålen ska vara anpassade både till barn och vuxna, naturintresserade som kulturintresserade. Innehålla en rolig karta över socknen och på alla sätt ge lust till 

att åka ut på landet och ta del av landsbygden.

Gotlands län Landsbygdsfonden 62 810

NATURUPPLEVELSER I 

GÄSTRIKLAND

Naturkraft Gästrikland Ideell 

Förening

GENERELL PROJEKTBESKRIVNING BAKGRUNDSFAKTA • Naturupplevelser står högt på människors önskelista. • Produkter innehållande naturupplevelser finns det stor potential 

att utveckla – till gagn för besöksnäring och arbetstillfällen. • Naturen är en kostnadsfri tillgång för människors rekreation, friskvård och trivsel. • För nysvenskar är vår natur 

främmande – men en resurs i integrationen. • Människor med funktionshinder har generellt långt till stimulerande naturupplevelser. • Naturens läkande kraft är 

dokumenterad – men svagt tillvaratagen inom hälsovården. • Som turistdestination är Gästrikland okänt – men har en natur och en kulturhistoria att tillvarata för att skapa 

attraktionskraft.    FÖRENINGEN NATURKRAFT GÄSTRIKLAND Baserat på ovan nämna bakgrundsfakta har Föreningen Naturkraft Gästrikland bildats – med ambition att vara till 

nytta för besöksnäringen, företag och föreningar, samhället och invånare i Gästrikland, med följande ändamålsparagraf. § 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att verka för 

1. att invånare och gäster i landskapet Gästrikland ges goda möjligheter till natur- och kulturupplevelser inom nedan nämnda aktiviteter samt 2.  att information om service och 

tjänster i anslutning härtill blir bekantgjorda.        Aktiviteter: 1.   Vandring    2.   Kanotpaddling          3.   Cykling 4.   Kulturen i naturen  5.   Ridning    6.   Skidturer   7.   

Skridskoturer 8.   Gästriklands fauna  9.   Gästriklands flora   10. Naturens skafferi Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att   1. ge människor i alla åldrar möjligheter till 

rekreation och friskvård       2. tillgängliggöra naturen för personer med funktionsnedsättning 3. tillgängliggöra naturen för invandrare 4. stimulera fysiskt inaktiva till motion i 

naturen VISIONER OCH MÅL När människor ska samverka är det viktigt att ha samsyn. Man måste ha en gemensamt antagen vision och man måste veta vilket mål man ser 

fram mot. I projektarbete är det också nödvändigt att redan vid start ha en målbild av verksamheten efter projektets slut. Föreningen Naturkraft Gästrikland har antagit 

långsiktiga utvecklingsplaner (bilaga) inom ovan nämnda aktivitetsområden – alla med uttalade visioner och konkreta mål. För bedömning av de ekonomiska och 

sysselsättningsmässiga effekterna av genomförda planer har analysföretaget Resurs anlitats (bilaga). Utvecklingsplanernas plats i verksamheten framgår av föreningens 

organisationstablå (bilaga). Med stöd av Leader Gästrikebygden önskar föreningen genomföra ett projekt under åren 2016 – 2020 för genomförande av utvecklingsplanerna. 

Vid projektets slut ska redovisning ske av konkreta resultat samt av en organisatorisk gestaltning för en bestående och hållbart finansierad fortsättning på verksamheten.  År 

2020 är Gästrikland Naturupplevelsedestinationen – med en mångfald av hållbara, attraktiva och väl nyttjade naturupplevelser för landskapets gäster och invånare. UTKAST 

TILL PROJEKUPPLÄGGNING • Föreningens styrelse utser projektledning. Styrgrupp för projektet är föreningens styrelse.  • Som utvecklingsledare för de tio aktivitetsområdena 

utses produktansvariga  • Inledningsvis fastställes konkreta handlingsplaner för genomförandet av utvecklingsplanerna. • Ett stort antal ideellt medverkande föreningar, företag 

och privatpersoner blir engagerade. • De ideella arbetstimmarna kan inledningvis uppskattas till 300 per år, totalt 1500. I kronor: 330 000. • Projektets kostnadsposter: 

Ekonomihantering, personal, möten/studiebesök/utbildning och resor, information och reklam, fysiska investeringar. • Med det maximala stödet på 900 000 kr från Leader 

Gästrikebygden ska projektet nå sina mål. 

Gävleborgs län Landsbygdsfonden 449 664



Kungsbacka by JRNL° Jonas Eltes Jag driver sedan ca ett år tillbaka plattformen JRNL° ("Journal"), som fungerar som en visuell dokumentation för att göra rättvisa åt geografiska platser som förtjänas att lyftas 

fram i ett mer visuellt tilltalande och attraktivt forum än vad de gör idag i syfte att exponera platserna för en yngre och alternativ publik än dess normala, samt stärka dess 

attraktionskraft och mångfald. I dagsläget yttrar sig plattformen i form av en online-publikation pa° http://www.jrnl.info/ där jag tillsammans med en fotograf och en 

landskapsarkitekt kontinuerligt kuraterar ett internationellt nätverk av unga fotografer vars bilder lyfts fram tillsammans med kort information om platsen. Vi vill tillsammans 

med andra aktörer, så som kommun, föreningar och ideella organisationer, genom foto och film lyfta fram och göra rättvisa åt underrepresenterade platser inom Halland i 

JRNL°. Detta för att öka medvetenhet, mångfald och intresse inom/för regionen och för att stärka dess attraktionskraft utåt med primärt fokus på unga (18-35 år). Resultatet 

kommer primärt att presenteras i form av film, bilder och text på http://www.jrnl.info/ samt i en limiterad tryckt publikation i A2-format innehållandes varje bild på ett 

löstagbart print för upphängning-/utställningssammanhang. Sekundärt är att anordna en utställning tillsammans med en föreläsning kring projektet.

Hallands län Landsbygdsfonden 87 100

Radio Ragunda Världen STUDIEFÖRBUNDET 

VUXENSKOLAN

Ragunda Kommun har de senaste åren sett en tillökning av personer med utländsk bakgrund. Många av dessa kan ingen svenska och ytterst lite engelska. Det innebär en risk 

för språkbarriärer, vilket medför att missförstånd och komplikationer skapar svårigheter för kommuninvånarna. Ett sätt att motarbeta detta och förbereda för etablering av 

flera migranter, är att förmedla information på ett lättillgängligt sätt där nyanlända och asylsökande känner sig delaktiga. Därför menar Studieförbundet Vuxenskolan i 

Hammarstrand söka medel för att börja ett radioprojekt. Detta avser bringa nyheter på språk som dari (Afghanistan), arabiska (Jemen), spanska (Colombia), tigre (Eritrea) och 

framöver även utökas med farsi (Iran), somaliska och engelska. Redan nu är personer handplockade för att lära sig journalistik såsom den bedrivs i Sverige, med yttrandefrihet, 

tryckfrihet, meddelarrätt och demokratiska värderingar, vilka för många har varit begränsat i deras hemländer. Att utnyttja kompetensen med språk och olika etniska 

bakgrunder, har funnits som enskilda individer till olika mediaföretag i Sverige, men inte som ett projekt driven av och med i största delen personer med utländsk härkomst. 

Projektet drivs med en anställd projektledare på 50%, en ansvarig utgivare på 25% samt en administrativ projektassistent på 25% under ett och ett halvt år. Därefter hoppas 

radion etableras med andra medel. Samarbetet drivs med hembygdsförening och lokala organisationer som Pensionärernas Riksförbund samt Kullsta ekonomiska förening.  

Nyhetsgruppen stöttas av pensionerade journalister i kommunen. Dessa kommer i sin tur att göra egna program genom att leda äldre män i bygden i samtal om aktuella 

händelser. Även ett program med lokalaboende damer kommer att ske. Tillsammans med hembygdsgården kommer bygdeprofilen att bli till. Det är personporträtt på både 

nyetablerade lokalinvånare, samt de som bott på plats i generationer. Med den unge kocken Viking kommer det bedrivas matlagningsprogram som även sänds ut i rörlig bild. 

Viking blandar lokala kulturer och råvaror med inslag från de många kulturer som nu är i området. Exempelvis kaffeceremoni från Etiopien, arabisk matlagning, injera/kolbulle. 

Således kommer projektet även att ge en ökad information och marknadsföring till turismen och de möjligheter samt bredd som finns i Ragunda.

Jämtlands län Landsbygdsfonden 429 952

Sommarliv i Dalen Film och Foto Centrumbolaget Borås City och destinationsbolaget BoråsBorås anordnar tillsammans med sponsorer, restauranger, butiker och näringslivet i centrala Borås eventet 

Sommartorsdagar där alla stadens invånare är välkomna att delta. Tanken med eventet var från början att locka turister till staden för att få Borås att leva upp under 

sommaren. Liveunderhållning av artister, affärer som håller kvällsöppet och nattklubbar vars samarbete hålls med uppträdandet på torget främjar stadens välbefinnande 

samtidigt som det lockar invånarna att ta sig in till centrum för att umgås och underhållas. Vi på Film och foto vill ta vara på denna idé och anpassa den för Gislaveds samhälle 

och dess befolkning.  Tanken med projekten är att locka invånarna i Gislaved till att umgås och låta sig roas av underhållning anpassat för samhället. Vi på Film och foto vill 

skapa en dynamisk mötesplats för samhällets alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet och intresse. Samtidigt är detta ett perfekt tillfälle för Gislaved som samhälle att visa 

sig bland länets framgångsrika städer som ett innovativt samhälle där det skapas en mötesplats för mångkulturalismen då det lätt uppstår en splittring bland samhällsklasser, 

speciellt under semesterperioden. Vi på Film och foto upplever att inte alla grupper i samhällets har råd eller möjlighet att semestra på annat håll eller resa utomlands och 

därför vill vi gärna erbjuda ett alternativ med fri underhållning och aktiviteter. Projektets viktiga ståndpunkt är även att tydligt markera en anti-drog, -alkohol och –rasism 

genom underhållning som noga påpekar betydelsen av detta. Vi tror att detta event kan fånga upp rastlösa ungdomar och integrera de med en äldre generation, barnfamiljer 

etcetera för en ökad sammanhållning bland befolkningen i samhället. 

Jönköpings län Landsbygdsfonden 325 697

Time for inter-action Leader Västra Småland Transnationellt samarbetsprojekt mellan 3 leaderområden i Sverige, Tyskland och Österrike kring integration. Länder som har tagit emot många flyktingar den senaste tiden 

och som vill jobba med integration på landsbygden och som gemensamt har pekat ut följande utmaningar: - Urbanisering - Hur får vi människor, inte minst nyanlända att 

stanna på landsbygden? - De nyanlända har stor variation i bakgrund gällande språk, kultur, arbetslivserfarenhet mm. - De möts av förutfattade meningar och oro -  ett öppnare 

och tolerantare samhälle med social acceptans. - Transport på landsbygden/mobilitet är dyrt och svårare än i staden. - Ideella krafter/volontärer behöver stöd och uppskattning 

för att orka vara uthålliga och för att kunna nyrekrytera. - Arbetsliv och inträde på arbetsmarknaden. Matchning arbetssökande och arbetsgivare. Projektet ska dels genomföra 

lokala aktiviteter och dels samarbetsaktiviteter med de andra länderna. Studiebesök och workshops med erfarenhetsutbyte, likväl som webbinars, facebook-sidor och andra 

webbaserade lösningar och kontaktnät som man gemensamt kan utnyttja och dra nytta av. Goda exempel kan överföras mellan länderna och prövas på olika sätt. Leader 

Västra Småland har i sin strategi pekat ut Delaktighet som ett insatsområde med bland annat kulturutbyte, inkludering och digital delaktighet, men även områden som 

Entreprenörskap och Kultur blir aktuella i projektet. Blivande entreprenörer fostras, ideella krafter får uppmuntran och belöning och kultur och kreativitet används som ett 

verktyg för integration. 

Jönköpings län Landsbygdsfonden 748 463



Förstudie - Utställning, The Arctic 

Circle Centre - Gateway 97

Vuollerim 6000 Natur och Kultur 

Ekonomisk förening

Bakgrund Vuollerim 6000 Natur och Kultur var ett arkeologiskt museum i Vuollerim i Jokkmokks kommun som invigdes 1990 och var uppbyggt på basis av fynd från två 6000 år 

gamla stenåldersboplatser på Älvnäset (Vuollerimboplatsen) vid sammanflödet av Lilla och Stora Luleälvarna. Fynden upptäcktes 1983 av arkeologer från Umeå universitet. 

Museibyggnaden har ritats av Per Persson och Mats Winsa på MAF Arkitektkontor i Luleå och fick Träpriset 1992. Jokkmokks kommun beslutade att lägga ned verksamheten 

2009 som då övergick till att drivas vidare av samarbetsgruppen Vuollerim 6000 Natur och Kultur, som bestod av lokala ideella föreningar, företag och privatpersoner som 

därefter bildade en ekonomisk förening - kooperativ. Kooperativet vill nu transformera verksamheten till att bli ett Visitor center med polcirkeltema: Arctic Circle Center.  En 

polcirkel är den yttersta latitud, räknat från Nord- respektive Sydpolen, där solen inte går ner vid sommarsolståndet fenomenet kallas midnattssol. Polcirkeln är också den 

yttersta linje, räknat från polen, som förbinder de punkter där man vid vintersolståndet inte ser solen stiga över horisonten - polarnatt. Norra polcirkeln passerar mellan 

Vuollerim och Jokkmokk. Polcirkeln går genom länderna Sverige, Norge, Finland, Ryssland, USA, Kanada, Grönland och Island. Den norra polcirkeln ligger på 66° 33' 38¿ N men 

dess exakta läge flyttas med något tiotal meter per år beroende på att jorden påverkas av gravitationen från månen och solen. Kooperativet vill producera en utställning som 

handlar om fenomenet polcirkeln – midnattssol, polarnatt, norrsken etc. Det ska också finnas utrymme för tillfälliga tematiska utställningar. Eftersom verksamheten ska drivas i 

kooperativ så måste utställningen byggas på ett sådant sätt att den kan uppdateras och hållas efter. Total utställningsyta inklusive plats för tematiska utställningar ca 100-110 

kvm. Planritningar finns. Förstudien ska resultera i ett underlag som ska innehålla detta: - Förutsättningar – lokal, befintlig organisation, möjligheter till ajourhållning etc - 

Utställningsidé anpassad till rådande förutsättningar  - Förslag till design och produktion av utställning såsom exempel på innehåll och hur detta ska tas fram, research, text, 

material, bilder, teknikval etc - Definition av befintlig kompetens och behov av extern kompetens för realisering och uppdatering/drift. - Kostnadssammanställning – vad kostar 

det att producera den föreslagna utställningen, vad kostar det att driva och underhålla densamma etc. - Tidplan för realisering (utställningsproduktion) - Marknadsföringsplan  - 

Finansieringsplan.  Nästa steg blir att bygga utställningen. Förstudieresultatet ska utgöra grund för ansökan om medel för realisering. Tillfrågad kompetens: - Leif Nilsson, 

försvarsantikvarie, ansvarig för utställningar på Sveriges Militärhistoriska Muséer - Olle Nordberg, konsult, tidigare verksamhetschef Teknikens Hus Science Center - John 

Clausen, tidigare arbetat på Skellefteå museum - Pelle Lind, ArtiFix Kulturproduktion, konsult inom multimedia - Elina Nygård, museipedagog Ájtte museum, konsult inom 

utställningsproduktion - Riksutställningar,  Panteha Pourno, bistår med kompetens om utställningar innehåll och produktion Vuollerim 6000 Natur och Kultur ek förening har 

varit i kontakt med ovanstående som utgör erforderlig kompetens för genomförande av förstudien.

Norrbotten Regionalfonden 144 285

Jag är en sång mellan dina läppar - 

Ana bin shafeifak nagham - Olen 

laulu huulillasi -metodutveckling 

för integration och inkludering 

genom konst och kultur

SV Norrbotten Projektet uppmärksammar olika människoöden i den just nu pågående stora flyktingkatastrofen och berättelser ur vår egen historia från första och andra världskriget med stark 

lokal anknytning. Genom projektet vill vi skapa en ny metod där man med hjälp av en stor teaterproduktion arbetar för språkinlärning, integration och inkluderande och 

underlätta den nya situationen i samhället som många känner sig vilsna i.  En musikteaterföreställning kommer att växa fram tillsammans med nyanlända och lokala 

medverkande, särskild unga ges möjlighet att delta. Föreställningen som skapas genom att sammanväva olika livshistorier om krig och flykt med människor från Afghanistan, 

Iran, Irak, Kurdistan, Syrien, Eritrea, Somalia, Finland och Tornedalen och som hamnat i HaparandaTornio. Resultatet av dessa berättelser kommer att stå som grund till en 

trespråkig föreställning som heter Jag är en sång mellan dina läppar/Ana bin shafeifak nagham/Olen laulu huulillasi. Svenska språket kommer dock vara huvudspråk med inslag 

arabiska, finska, engelska och även andra språk som våra flyktingar talar. Teaterns språk är också alltid fysisk, tilltalar alla sinnen och visuell. Man får lära sig att uttrycka sig på 

mångfasetterad sätt. En bok, utställning och film kommer att visa arbetsprocessen och – metoden hur man jobbat med integration och inkludering. Det är utvalda dokumentära 

texter, foton, dikter/sånger, som ska återge tillvägagångssättet samt berätta de upplevda livshändelserna. Mindre event med (musik, sång, poesi, dans, filmvisning) anordnas i 

samband med när boken och filmen blivit färdig, som i framtiden kan användas som presentation av projektet samt när man implementerar metoden för för andra.  

Dokumentering är en viktig del i processen, som också är en del av slutresultatet. Projektet kan visas för omvärlden som en förebild för ett annat sätt att lära sig språk att 

integreras och inkluderas i samhället, hur vi lär av varandra, av historia och av våra livserfarenheter.  Målgruppen kommer att genomgå en kreativ process där man hämtar 

material, kunskap och inspiration i olika autentiska berättelser från nutid och historia. Projektet använder sig av kulturens kriterier och arbetsområden för att stärka 

flyktingarnas sociala anknytning och inkludering, introduktion till det nya landet och dess omgivning, dess historia, språk och kulturella kännetecken. Konkret bryter det 

isoleringen genom interaktivt konstnärligt och produktionstekniskt arbete på en rad specifika områden Intervjuer och utbildning är viktig del i processen. Vi kommer att hålla 

workshops/coaching, samtal och föreläsningar samt bilda olika arbetsgrupper som kommer att fortsätta arbetet mot en färdig föreställning, bok, utställning och film. 

Arbetsmetoden bearbetas och dokumenteras så att det  bli ett bestående tillvägagångssätt i framtiden. En språklärare stödjer arbetet med språkinlärning under hela projektet.  

Norrbotten Landsbygdsfonden 751 987



Presentkort VINN MittSkåne - 

Vandring, Inspiration, Njutning, 

Natur

Belyazid Consulting and 

Communication AB

Projektidén är att sälja in regionen MittSkåne som ett vandringsmecka och ett trevligt utflyktsmål med mycket att erbjuda - allt från vacker natur och spännande historia till 

mysiga fik, kulinariskt intressanta restauranger och gårdsbutiker och hemtrevliga B&B. Vandringsförslag för området presenteras i en praktisk och lättläst folder, som även 

innehåller intresseväckande men kortfattad information om natur, kulturhistoria, sägner och annan kuriosa. Via en hemsida kan man mixa och matcha ihop vandringen med 

andra aktiviteter, såsom ett cafébesök, guidade turer, ostprovning, trerättersmiddag eller annat, och skapa ett unikt presentkort, baserat på egna önskemål om upplevelser i 

området.  Projektidén faller väl inom punkt 2 i LeaderMittskånes tre insatsområden: Landsbygdsutveckling med naturen som bas - MittSkåne utvecklar resurserna i sitt unika 

och varierade landskap med hjälp av affärsutveckling och nyföretagande där naturen utgör ett nav för besöksnäringen och i hälsofrämjande aktiviteter.  Varför genomföra 

projektet? 1. I MittSkåne finns det flera fina vandringsleder som inte är kopplade till Skåneleden eller Stiftelsen Skånska Landskaps strövområden. Tyvärr är de i många fall 

dåligt marknadsförda och svåra att hitta. Oftast saknas också bra kartor och beskrivningar av vandringarna, framförallt i ett format som är lätt att ta med sig ut i naturen. 2. Det 

finns idag ett mycket litet utbud av presentkort på hälsofrämjande naturupplevelser i kombination med aktiviteter som främjar det lokala näringslivet i MittSkåne.  3. Utbudet 

av presentkort där man kan välja kostnadsnivå är litet. Ofta ligger kostnaden för ett presentkort på 1000:- eller mer. Med den här idén kan man välja prisnivå, från en fika på 

70:- till en hel weekend, som inkluderar både övernattning och mat, för 1500:-.  4. På hemsidan där presentkorten och utflyktsområdena marknadsförs kan även ideella 

föreningars program presenteras. På så sätt främjas föreningsaktiviteter i området. Vad vi vill uppnå 1. Hjälpa lokala entreprenörer i deras marknadsföring med hjälp av foldern 

och presentkorten. 2. Skapa en billigare men prisvärd variant av upplevelsepresentkort, något som gynnar mindre entreprenörer. 3. Locka ut folk på vandring i vackra 

Mittskåne, något som leder till ökad fysisk aktivitet och ökat välmående. 4. Sprida kunskap om MittSkånes spännande natur, kultur och historia. 5. Tanken är att erfarenheterna 

från pilotstudien ska användas som bas för att utvidga projektet och inkludera fler områden i MittSkåne.  Aktiviteter Steg 1: Möte med entreprenörer, ideella föreningar och 

markägare för att informera om projektet, skapa engagemang och fastställa behov och önskemål. Steg 2: Ta fram en folder för Stehag-Stockamöllan-Billinge eftersom där finns 

fina vandringsslingor och många intresserade lokala entreprenörer. Dessutom finns det goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik. Steg 3: Ta fram en grafisk profil för 

projektet samt designa presentkort. Steg 4: Skapa en hemsida där informationen om vandringarna och vad området har att erbjuda samlas och där de entreprenörer som vill 

delta med aktiviteter och upplevelser till presentkorten presenteras.  Steg 5: Genomföra ett pr-event tillsammans med entreprenörer och lokala föreningar. Vilka vinner på att 

projektet genomförs 1. Kommunen: Visar upp en attraktiv sida och kan bevara och i bästa fall öka arbetstillfällena. 2. De lokala entreprenörerna: Kan få ökad omsättning genom 

presentkorten och en ökad turistgenomströmning i området. 3. De lokala ideella föreningarna: Kan få ett ökat deltagande på sina aktiviteter. 4. Turister och lokalbefolkning: Får 

upp ögonen för nya områden i MittSkåne som inte är knutna till redan välbesökta nationalparker, naturreservat eller Skåneleden.  5. Konsumenterna: Får möjlighet att välja 

mellan billigare presentalternativ och dyrare varianter.

Skåne län Landsbygdsfonden 221 800

Restaurering av Krapperups gamla 

vattenmölla ursprungligen från 

1600 talet.

Föreningen Vattenmöllans 

Vänner

I augusti 2004 bildades Vattenmöllekommittén för att restaurera Krapperups gamla vattenkvarn i byn Vattenmöllan på Mölle fälad. Kommittén ombildades 2010 till Föreningen 

Vattenmöllans Vänner som är en ideell förening med kulturhistorisk inriktning. Föreningens ändamål är enligt stadgarna:  • att initiera kulturhistorisk forskning som kan ligga till 

grund för att återuppbygga vattenmöllan på fastigheten Krapperup 19:2 i Brunnby socken, Höganäs kommun, Skåne län,  • att vårda och bevara vattenmöllan,  • att presentera 

vattenmöllan och dess betydelse i det dåtida samhället för alla intresserade samt  • att samla kunskap om vattenmöllor och att sprida denna kunskap på ett engagerande vis.  

Föreningen har hittills säkrat vattenmöllans skal dvs tak och väggar.  Detta projekt avser att restaurera vattenmöllans inre så att vi kan demonstrera hur säden maldes för 

hundratals år sedan. Arbetena omfattar vattenhjulen, kvarnmaskineriet, bjälklag och loftgolv för att kunna ta emot flera besökare mm. Arbetena är tänkta att genomföras inom 

ramen för ett Leaderprojekt. Föreningens ambition är att alla restaureringsarbeten ska bygga på ett noga övervägt kunskapsunderlag av dokument från Krapperups slottsarkiv, 

byggnadsarkeologiska spår och jämförelser med liknande vattenkvarnar. Antikvarisk expertis från bl.a. Göteborgs universitet, Länsmuseet i Kristianstad och Höganäs medverkar 

i projektet. Kullaleden, som följer banvallen för den nedlagda järnvägen mellan Höganäs och Mölle, går förbi  Vattenmöllan. Kvarnen gränsar också till naturreservatet 

Möllehässle dvs fäladen mellan Mölle och Lerhamn och ligger vid en bäck där havsöringen kan leka. Vattenmöllan kommer att bli en mycket intressant och spännande 

samlingspunkt för besökare och boende i Kullabygden. Gruppbesök genom bl.a. Kullaledens Vänners vandringar längs Kullaleden och för skolklasser inom Höganäs kommun. 

Vidare har vi allmänna visningar på möllans och kulturhusens dag. Projektet bidrar till en livskraftig miljö genom att värna om och tillgängliggöra vårt intressanta landskap för 

boende och besökare. Koppling finns mellan vattenmöllan och Bräcke Mölla med sina effektiva geografiska placeringar och nyttjandet av förnyelsebar energi dvs vatten 

respektive vind.  Vattenmöllan blir en samlingspunkt för forskare och personer med specialintresse för jordbrukshistoriska verksamheter speciellt vattenmöllor. Den 

restaurerade vattenmöllan ger goda möjligheter till ytterligare kunskapsuppbyggnad och forskning kring vattenmöllans betydelse och funktion. Exempel på forskningsområden 

är: kvarnmaskineriet, vattenföring/historisk hydrologi och vattenmöllans roll ur socialt och ekonomiskt perspektiv från 1600-tal till 1800-talets slut. Samarbetet med personer 

från Göteborgs universitet ger genom det tvärsektoriella arbetet bredare perspektiv av kunskap, kompetenser och färdigheter rörande restaurering av kulturhistoriska 

byggnader och verksamheter.  Företag som arbetar med hantverk, särskilt teknik för restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, får genom projektet möjlighet att öka 

sin kompetens och sina erfarenheter. Det finns goda möjligheter att introducera lärlingar med intresse för kulturhistoriska byggtekniker, vid byggarbetena.  Höganäs kommun 

arbetar med en ny detaljplan för att ge vattenmöllan ett kulturskydd genom en q-märkning.  Föreningen Vattenmöllans Vänner har ett i fastighetsregistret inskrivet 

nyttjanderättsavtal avseende vattenmöllan på Krapperup 19:2.  

Skåne län Landsbygdsfonden 582 470



Yalla Sjöbo - en inkluderande 

arbetsplats att mötas på

Yalla Sjöbo Vi ska bygga upp en verksamhet som både är en inkluderande arbetsplats och en mötesplats i Sjöbo kommun - en möjlighet för människor som flyttar till Sverige och Sjöbo att 

fortsätta sina liv i ett nytt land. Inspirerade av Yalla Trappan bygger vi upp verksamheten utifrån de lokala möjligheterna, för att åstadkomma en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar verksamhet utformad efter landsbygdens förutsättningar. Ambitionen är att skapa en aktiv mötesplats, som tar tillvara deltagarnas kreativitet, kapacitet och 

tidigare erfarenheter. Mötesplatsen ska vara en plats för utbildning och personlig utveckling - social och kompetensutvecklande verksamhet förenas med arbete och 

entreprenörskap. Vi vill med Yalla Sjöbo skapa en möjlighet att steg för steg närma sig arbetsmarknaden, enligt Yalla Trappans unika metodik skapad för målgruppen.  Vi har 

påbörjat verksamhet i liten skala inom området matkultur (catering och söndagsbuffé). Denna ska breddas successivt utifrån deltagarnas kompetens och önskemål. Vi ska 

exempelvis anordna kurser i arabisk matlagning och utbilda oss för att kunna driva en säker, trygg och hållbar livsmedelsverksamhet. I all matverksamhet använder vi 

närproducerade och/eller ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska också ha en egen trädgårdsodling med kryddor/grönsaker och vi ska bygga upp en 

ateljéverksamhet inom textil och keramik samt en liten butik där vi kan sälja egenhändigt tillverkade produkter.  Yalla Sjöbo ska kunna vara arbetsgivare för några personer och 

ska kunna ta emot praktikanter, exempelvis inom Arbetsförmedlingens etablering. Utbildning av medarbetare och utveckling av verksamheten ska ske kontinuerligt - de vana 

medarbetarna utbildar de nya medarbetarna - Yalla Sjöbo blir en "sluss" till reguljär arbetsmarknad, utbildning, föreningsliv m.m. Befolkningen i Sjöbo med omnejd och 

nyinflyttade från andra delar av världen kommer att gynnas av projektet. Alla ges möjligheter att utmana synsätt, invanda mönster och utveckla kontakter som i vanliga fall inte 

uppstår. Även i ett bredare samhällsperspektiv blir det här projektet en positiv förebild som gynnar det nya inkluderande Sverige.

Skåne län Landsbygdsfonden 1 076 267

Reportrar i landsbygdens tjänst Skånemedia AB Projektets syfte Att skapa redaktionsråd på landsbygden och låta aktörer bevaka sina områden med handledning av journalist/projektledare på Kristianstadsbladet. Mål Vår 

målsättning är att upprätta lokala redaktionsråd i fem olika områden i Kristianstads kommun. Vi vill engagera de som kan sin bygd och som vill bevaka den med handledning av 

Kristianstadsbladet. Detta projekt skapar förutsättningar för nya mötesplatser genom en helt ny samverkansform. Denna idé har historiska rötter. Förr i tiden hade vi så kallade 

radskrivare, en slags lokalkorrespondenter som berättade vad som hände i byarna. Det har vi inte längre. Samtidigt har sociala medier seglat upp som en informationskälla för 

många människor. Det är glädjande att se att det blivit lättare att ta till sig ny information och uttrycka sin åsikt. Kristianstadsbladet grundvalar vilar på tryckfrihetsförordningen 

och yttrandefrihetsgrundlagen. Men med en publicistisk tradition i ryggen ser vi med viss oro på utvecklingen. Det skrivs mycket som inte är sant i så kallade alternativa medier. 

För att realisera planen vill vi starta en frilansskola. Genom den vill vi utbilda aktörerna i våra redaktionsråd. Där går vi genom pressetiska principer, utgivarskap och annat som 

man måste tänka på. En projektledare/journalist/lärare kommer sedan att aktivt arbeta med redaktionsråden och stämma av arbetet på plats. Varför genomför inte 

Kristianstadsbladet redan dessa planer? Fram tills nu har vi gjort bedömningen att det inte kan vara ett prioriterat projekt i den extrema omställning som den svenska 

mediebranschen befinner sig i. Vi ser följande indelning som rimlig i sammanhanget. Den är i huvudsak koncentrerade kring Kristianstads kommuns så kallade basorter 

(exklusive Åhus som redan  bevakas): Arkelstorp/Oppmanna/Vånga Tollarp/Linderöd/Djurröd/Träne Fjälkinge/Barum/Nymö/Tosteberga Degeberga/Everöd/Maglehem 

Önnestad/Färlöv På vår sajt ska vi bygga särskilda avdelningar för dessa geografiska områden. Infrastrukturen har vi i princip redan klar för att göra denna digitala satsning. Från 

Kristianstadsbladets huvudsida ska det finnas tydliga flikar där man lätt kan gå in på de respektive orterna.  Vi har inlett samtal med föreningar i Färlöv, Önnestad (Faerelde 

kulturförening) och Arkelstorp (byarådet) som visat intresse för ett samarbete. Vi ser föreningar och företag på landsbygden som våra samarbetspartners. Vi ser med fördel på 

att redaktionsråden har en balanserad sammansättning gällande ålder, kön och etnicitet. Målen kommer vara kvalitativa såväl som kvantitativa. Vi tänker oss att varje 

redaktionsråd levererar i genomsnitt tre nyheter i veckan. På årsbasis blir det 160 styck. Arvoden för dessa kommer att betalas ut av oss enligt överenskommelse. Större 

nyheter ger mer betalt och så vidare. När projektet är över efter två år ska varje redaktionsråd ha legat bakom 320 nyheter. Minst 50 av dem ska vara i nivå med en nyhet som 

Kristianstadsbladet hade kunnat skapa. Två gånger om året ska redaktionsråden skapa en bilaga om sin bygd. Denna ska distribueras i hela Kristianstadsbladets 

utgivningsområde. Ett långsiktigt mål är att starta ett projekt som sedan kan drivas vidare av tidningen och redaktionsråden. Två år är rimligt i sammanhanget för att garantera 

att det skapas ett kontaktnät för ett fortsatt samarbete. Genomförande 1. Möten på orterna där vi presenterar idén. 2. Bilda redaktionsråd. 3. Kompetensutveckling. Detta 

genom en frilansskola. 4. Hålla igång projektet genom regelbundna möten. Stämma av under tiden. Upprätthålls önskad kvalité? Och skapad tillräckligt många nyheter. 

Målgrupp: Gamla och nya läsargrupper på landsbygden som vi kan nå med än mer relevant journalistik. Ett tvåårsprojekt Kostnader Lönekostnader: 750 000. En 

projektledare/journalist jobbar dryg halvtid under två år. Arvoden till redaktionsråd 250 000.  Totalt: 1 000 000. 

Skåne län Landsbygdsfonden 495 000



Rekreationsområde Makadammen ÅSTORPS KOMMUN Strax utanför Åstorp centralort ligger ett stenbrott, den så kallade Makadammen, på Söderåsen som Skanska har nyttjat i cirka 120 år. Denna plats är det avsikt att utveckla till 

ett friluftsområde med bland annat klätterväggar, kanotbana, bad- och fiskeplats, cykel med mera. Områdets inneryta är cirka  250 000 kvm med nivåskillnader på över 40 m 

där den högsta punkten är cirka 80m, sträcker sig över 700 m långt x 400 m brett. Skanska äger idag stenbrottet och är tillsammans med SOK intresserade av en utveckling av 

brottet och området/destinationen Söderåsen.  Vi vill genomföra en förstudie för att kartlägga möjligheterna att anlägga och utveckla rekreationsområde för invånare och 

besökare, kring och i anslutning till Makadammen. Rekreationsområdet ska kopplas ihop med området Söderåsen med Tingvalla där bland annat Skåneleden går. Förutom 

denna koppling är det av stor vikt att arbeta med de andra kommunerna på Söderåsen, Bjuv, Klippan och Svalöv för att tillsammans öka attraktiviteten för Söderåsen som 

besöksmål och därigenom stärka och utveckla besöksnäringen. Avstånd till stationen i Åstorp är cirka 1 - 2 km där både tåg och bussar stannar. Arbetet syftar till att öka 

attraktiviteten i området och att skapa nya mötesplatser i regionen. Här finns möjlig-heter för utveckling av området för upplevelser året runt med rika natur- och kulturvärden. 

Närheten till kommunikationer såsom tåg, buss och till centralort gör området attraktivt och lättillgängligt. Vramsvägen går förbi området där även buss stannar.  Platsen ska 

kunna erbjuda möjligheter till evenemang inom olika kategorier såsom sport, musik och annat. Region Skånes strategi som ska stärka regionen till att bli Europas mest 

innovativa region 2020 passar väl in i arbetet. I den spelar KKN -kulturella och kreativa näringar - en stor roll. Där inkluderas måltid, kultur, besöksnäring med mera. 

Rekreationsområde Makadammen ska arbeta för den lokala utvecklingen med bland annat förstärkning av turistintäkter, en god livsmiljö, upplevelseinnehåll i 

rekreationsområdet, inom måltid med mera. Det innebär möjligheter till fler arbetstillfällen genom bland annat evenemang såsom lokala, regionala, landsomfattande och 

internationella. Vilket stärker de lokala företagen inom regionen. I arbetet inkluderar vi även Företagarna, Handelsklubb, Skanska och lokala företag på Söderåsen.  På och kring 

området verkar idag olika föreningar såsom Åstorps rid- och körklubb (hästar), Skanne (löpning), Scouter, hembygdförening, Rockfront (musik), Friluftsfrämjandet med flera. 

Föreningarna kommer att bli involverade i projektet bland annat genom sin expertis inom sina områden, kunskap om behoven av utveckling. Förutom dessa som redan nyttjar 

området på olika sätt vill vi även inkludera andra föreningar såsom kanotklubb, klättringsklubb,  teaterförening, etniska föreningar.  Vi kommer att arbeta aktivt för att skapa 

ett så inkluderande arbetsklimat som möjligt för att få med olika grupper i närsamhället såsom kön, etnicitet.  Vi har påbörjat med förankringsarbetet kring Rekreationsområde 

Makadammen med olika intressenter. Intresset är stort både från kommun, näringsliv och ideell sektor.   

Skåne län Landsbygdsfonden 234 698

Köksrenovering FÖRENINGEN SINGÖ 

FÖRSAMLINGSHUS BYGDEGÅRD

Föreningen äger en samlingslokal på Singö i Norrtälje kommun. Huset har byggts och använts av Singöborna i mer än hundra år. Det är den enda samlingslokalen i bygden och 

används idag till allmännyttig verksamhet såsom föreningsmöten, kyrkliga sammankomster, trivselkvällar, privata fester, teaterföreställningar och barnverksamhet mm. Som 

ett led i bevarande av huset planerar vi en renovering av det gamla omoderna köket med tillhörande liten sal. I renoveringen planeras byte av köksinredning, bänkar, vitvaror 

samt målning av väggar och tak, och byte av golvmatta. Detta ser vi som en god investering för utökat användande av huset då vi idag upplever att en del avstår att hyra lokalen 

på grund av köksstandarden. En stor del av våra intäkter kommer från uthyrning och vi ser denna renovering som en nödvändighet för att kunna ha en fortsatt och utökad 

uthyrning.  Ett väl fungerande kök ger oss nya möjligheter i vår verksamhet genom egna arrangemang, exempelvis dagträffar för äldre, bredare barnverksamhet och ger oss 

möjlighet till att få en större samverkan med andra lokala föreningar.

Stockholms län Landsbygdsfonden 50 000



Skärgårdsmuseets gästbrygga Föreningen Skärgårdsmuseet Föreningen Skärgårdsmuseet grundades 1969, har 1165 medlemmar, många med anknytning till Värmdö kommun som boende eller sommarboende. Huvudmuseet ligger i 

Stavsnäs, Värmdö kommun och har strandtomt. Det är öppet juni-september, på vardagar i juli-augusti med anställd personal. Gruppresor tas emot hela året. Det finns filialer 

på Nämdö och Runmarö. Föreningen får årligen driftbidrag från Sthlms län landstings kulturnämnd (2016: 75 000 kr) och Värmdö kommuns kultur- och fritidsnämnd (2015: 23 

000 kr). Vi söker här medel för att Skärgårdsmuseets besökare som kommer med egen båt eller i gruppresa med taxibåt ska få tillgång till väl en fungerande brygga. Gruppresor 

kan beställa guidning på museet där besökarna får bekanta sig med skärgårdens speciella kulturhistoria, geografi, natur, näringsliv, kommunikationer, mm samt se våra aktuella 

specialutställningar. Gruppresor till museet arrangeras av kursgårdar, särskilt Djurönäset som ligger på andra sidan vattnet sett från museet vars utflykter för de årligen 40000 

övernattande gästerna och ett mycket stort antal daggäster sker per utflyktsbåt. Se bif. stödbrev. En ny brygga kommer således att vara mycket betydelsefull för näringar i 

trakten såväl som längre bort och väntas leda till betydligt ökat antal besökande till museet särskilt under vår och höst. Föreningar, sällskap gruppresearrangörer etc kan 

beställa båtutflykter hos båttaxi och andra företag med utflyktsbåtar i skärgården och Stockholm. På Skärgårdsmuseet kan dessa besökare tas emot under hela året utom den 

tid då det ligger is i Byviken. Någon allmän brygga finns inte i närområdet. Stavsnäs Vinterhamn ligger inte inom gångavstånd utan ca. 1.5-2 km och där finns sällan möjlighet till 

plats att ligga med egen båt. Det finns inga allmänna kommunikationer. Bryggan ligger på tomten Stavsnäs 1:414 som Föreningen Skärgårdsmuseets äger. Det är 5 m från 

bryggans landfäste till museibyggnadens vägg mot sjösidan. Bryggan är f n i mycket dålig kondition. Den är ca. 62 år gammal och bärs upp längst ut av två stycken cementrör (s 

k brunnsrör) fyllda med cement och sten samt står längre in på pålar. Bryggdäcket har reparerats flera gånger sedan vi förvärvade fastigheten 1974 och den är av ojämn 

kvalitet. Se bifogade bilder. Bryggan är bredare längst ut och smalare in mot land. En bryggkonstruktionsfirma har inspekterat bryggan och kommit fram till att en reparation 

inte längre är ekonomiskt försvarbar utan man behöver bygga en ny brygga som kan hålla i många år framöver. Botten på båda sidor av bryggan behöver röjas från stockar och 

stenar från äldre bryggor på platsen samt ansamlat skräp. Vi vill nu få tillgång till en brygga med samma och tillräcklig bredd hela vägen för att tillgodose såväl de större 

utflyktsbåtarnas angöring på bryggnocken och med plats nog att ta iland en stor grupp som övriga besökares angöring på sidorna. Vi har tagit in offert (se bif.) på rivning av 

nuvarande brygga och framtagning av ny brygga. Bryggan byggs av väderbeständigt material enligt traditionella metoder med lite större bredd längst ned under vattnet och 

avsmalnande uppåt så att isen inte kan lyfta bryggan vid kraftig ändring av vattenståndet och krängning av bryggan undviks. Bryggnocken förses med kraftig avvisarlist för större 

båtar och stege/ramp anskaffas. Bryggbyggnation får endast utföras under tiden oktober - april. Tillstånd för vattenverksamhet och strandskyddsdispens för brygga är 

rutinärenden. På våra aktivitetsdagar får vi besök av klassiska mindre ångbåtar såväl som traditionella träbåtar som visas upp vid bryggan för museibesökarna. Miljön med 

bryggor längst in i Byviken är relativt välbevarad sedan äldre tider och museibyggnaden var lanthandel från 1877 till 1973. Information om museet (läge lat. och long., hur man 

hittar dit, öppettider, tillgänglighet etc) finns på museets hemsida: www.skargardsmuseet.org, och i folder (se bif) som framställs varje år och utdelas bl a från vår monter på 

båtmässan "Allt för sjön" i Älvsjö.

Stockholms län Landsbygdsfonden 146 812

Mitt Hallstavik - ungas relation till 

orten

HALLSTAVIKSNÄTVERKET IDEELL 

FÖRENING

Vi vill skapa ökad integration och öka ungdomarnas engagemang för Hallstaviksbygden och samtidigt ge dem en möjlighet att vara kreativa och utveckla sin entreprenöriella 

förmåga. Det vill vi göra i samarbete med Carl Wahrens gymnasium i ett projekt där ungdomarna skapar en föreställning som gestaltar deras relation till Hallstavik. Orten har 

många nyanlända som går i gymnasiet och tillsammans med övriga elever kan de berätta sin historia och relation till Hallstavik vilket främjar integrationen för nyanlända till 

Hallstaviksbygden.  Ungdomarna kommer genom olika aktiviteter med konstnärlig ledning att ta fram sin egen personliga berättelse om Hallstavik, sin relation till Hallstavik och 

synen på framtiden. Detta ska sedan gestaltas i föreställningar på teaterscenen i Hallstaviks Folkets hus. Eleverna kommer att bilda ett konstnärligt råd som har stort inflytande 

på hur projektet genomförs och hur föreställningen blir. Även en turné i Sverige kommer att genomföras där föreställningen kommer att visas på skolor och hos andra 

intresserade organisationer. Denna projektansökan gäller arbetet fram till och med premiärföreställningen. På Carl Wahrens gymnasieskola finns program inom bygg, frisör, 

textil, el m.m. och eleverna i dessa program kommer att själva få planera och skapa scenkläder, rekvisita, styling och allt som behövs för genomförandet. Planera turnén, boka 

datum och organisera det hela. Med stöd av vuxna. Allt detta ger dem ökad självkänsla och är identitetsskapande samtidigt som de får vara kreativa och öva entreprenörskap.  

Samtidigt vill vi lyssna till dem och ta med deras synpunkter och berättelser i vårt arbete för att utveckla Hallstaviksbygden. Föreställningen kan ingå i diskussioner om 

ungdomars situation i samhället, om integration och om vilka möjligheter ungdomar har på landsbygden. Deras berättelser är viktiga i vårt arbete för att utveckla 

Hallstaviksbygden.  Vi i Hallstaviksnätverket vill även hitta vägar att engagera ungdomar för utveckling av Hallstaviksbygden. Vi behöver få med deras tankar och idéer i vårt 

utvecklingsarbete. Men det är svårt att hitta former för detta som intresserar ungdomar, detta projekt tror vi kan vara ett bra sätt.  Skolan kommer sedan att ha detta projekt 

som mall för att kunna genomföra liknande projekt i framtiden. 

Stockholms län Landsbygdsfonden 43 750



KIKA på Landsort LANDSORTS SJÖ- OCH 

MILJÖCENTRUM EK. FÖR.

Vi avser att bygga upp ett lärande upplevelsecentrum för den maritima miljön och det maritima arvet, KIKA på Landsort. På platsen där det har hänt - och fortfarande händer. 

Projektet har en femtonårig förhistoria i arbetet för skärgårdssamhället Landsort (utifrån vårt utvecklingsprogram "Landsort 2020"), genom att utveckla besöksnäringen baserat 

på det maritima arvet på och kring Landsort. Målgrupper är turister, skolor och forskare. Perspektivet är Östersjön, den maritima miljön och det maritima arvet. Anläggningen 

KIKA är en reception, till besök på och kring Landsort, till perspektiv mot Östersjön och andra orter, händelser och skeenden runt Östersjön. Under 2014 och 2015 har projektet 

konkretiserats i ett koncept, med hjälp av inte bara särskild utställningsexpertis och arkitekter, utan också i samverkan med Södertörns högskola, Stockholms universitet, 

Nynäshamns gymnasium, Svenska Fyrsällskapet, Sjöhistoriska museet, Riksantikvarieämbetet och DHR (tillgänglighetsfrågan har sedan starten varit prioriterad). KIKA på 

Landsort är dels en byggnad, dels hela den miljö som Landsort med närmaste omgivning utgör. Byggnaden blir en anläggning i 2½ plan. Det nedre planet utgörs av kontors- och 

labbutrymmen. Det öppna mellanplanet av "utställningsverksamheten", i första hand baserad på modern IT för pedagogiken, för att förstå och inspireras av berättelserna och 

de historiska skeendena liksom för att bli en del i utvecklingen och skeenden in i framtiden. I ett övre halvplan, "utkiken", finns panoramat mot havet, där det inte bara kan 

upplevas, utan där också berättelser och sammanhang kan illustreras och dramatiseras. Under 2015 har alla de formellt nödvändiga besluten för projektets förverkligande 

tagits - strandskyddsdispens, markägarens tillstånd, bygglov och kulturnämndens tillstyrkande. Kostnaden för att bygga upp anläggningen bedöms tlll ca 40 milj kr. 

Finansieringen är tänkt att ske på tre vägar - statlig finansiering, EU-finansiering samt privat finansiering. Oberoende av men parallellt med projektet drivs ett 

samverkansprojekt med fem andra länder/orter i projektet Viabal - Making the Baltic Maritime Heritage Visible and Accessible (www.viabal.eu). Som lead partner i det 

projektet har i december 2015 inträtt Nynäshamns kommun. I december 2015 beslöt EU-kommissionen att projektet Viabal ska vara ett EU Flagship in Tourism i Östersjön. Vår 

ansökan nu avser att kunna genomföra den process som krävs för att under ett år, sommaren 2016 - sommaren 2017, föra projektet från den nu framtagna plattformen, med 

alla sina erforderliga tillstånd, till en startpunkt för ett faktiskt genomförande blir möjligt.

Stockholms län Landsbygdsfonden 74 000

Idécentrum Kafjärden Föreningen Kunskapsturism i 

Kafjärden

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé/kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Församlingshemmet hyrs av Föreningen 

Kunskapsturism Kafjärden från den 1:a januari 2016. De sökta medlen skall användas till inre ombyggnad/uppgradering till avsett syfte. Församlingshemmet har använts 

sporadiskt under de senaste åren och skall nu få en ”renässans” i aktiviteter/innehåll. Projektet skall drivas i samverkan med många intressenter som redan är kontaktade och 

positiva till idén. Idécentrum skall utnyttjas som marknadsföringsplattform för lantbrukare med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat/närproducerat. 

Detta gäller även för hantverkare inom olika discipliner. Kontakter finns redan etablerade inom dessa områden.  Samtliga medverkande i IDÉ-centrum kommer att få tillgång till 

informationsytor för produktidéer och tjänster. Informationen kommer att ske digitalt samt genom skulpturala informationstavlor både inom – och utomhus. IDÉ-centrum 

kommer att bli ett nav genom sin vackra natur för rekreation, riksintressant historia, kultur och betydande miljövärden. Detta IDÉ-centrum skall utvecklas mitt i Mälardalen 

med bekvämt avstånd till E20, Eskilstuna/Torshälla samt Strängnäs Kommun. Idéarbetet skall ske över kommun och länsgränser och kommer att presentera aktiviteter/tjänster 

digitalt och med traditionella verktyg om vad som händer i bygden och i närområdet. Informationen kommer att hållas dagsaktuell och gälla platser för förtäring, eventplatser, 

hotell, B&B, vandrings-cykel och kanotleder samt övriga naturupplevelser och muséer. Ett café med enklare förtäring kommer att finnas i det egna huset och drivas av en 

entreprenör som även ges möjlighet till andra aktiviteter året runt som ex. 50-årsfester och bröllop.     Projektet har förutsättningar att bli ett föredöme och källa till inspiration 

för andra platser på landsbygden i Sverige som ett pilotprojekt. Ett utbyte av idéer med samarbete med andra platser i kommunen och länet kommer att gagna IDÉ-centrum i 

Kafjärden. Projektidén är i samklang med Jordbruksverkets vision om en framgångsrik landsbygdsutveckling genom samverkan mellan ideella krafter, företagare, näringsliv och 

offentliga organ. Projektet kommer att skapa arbetstillfällen genom nya samarbeten/nätverk.  IDÉ-centrum kommer att bli ett stöd för redan befintliga entreprenörer i bygden 

som i sin tur får större möjlighet att utveckla sin verksamhet genom marknadsföring via Idécentrum.

Södermanland Landsbygdsfonden 308 219



Svarthälls fäbod: Rekonstruktion 

av en 120år sedan nerlagd 

fäbodvall, samt göra en 

dokumentärfilm och tryckning av 

bok.

Norra Hembygds- och 

Fornminnesförening

1. Rekonstruktion av Svarthälls fäbodvall som ingick i ett "trefäbodsystem " som var unikt för våra breddgrader. Vallen tillhörde Östa by och var den första vall som djuren 

bufördes till på våren. Arbetet med vallen kommer att vara att frilägga den från alla träd, ris, buskar och gammal förna som växt upp de senaste 120 åren sen driften slutade. 

För att påskynda händelseförloppet för att få tillbaka den gamla faunan som var typisk på fäbodvallarna kommer den att "hyggesbrännas" och krattas. Dessutom kommer det 

att gå tamboskap där under högsommartid, för att återskapa det naturliga händelseförloppet. 2. Leta rätt på, markera ut och röja fram de gamla stigarna som användes av djur 

och människor i anslutning av vallen. 3. Göra mekanisk slåtter på en mindre del av älvängen som gränsar emot vallen, för att sedan under kommande år visa hur skörd i form av 

lieslåtter och stackning av vinterfoder gick till.  4. Timra upp en fäbodstuga på den gamla grunden liknande den som sattes dit 1823 och senare revs i slutet på 1800-talet. 

Gammalt timmer som har"patinan" och med takspån på taket mm. 5. Tillverka en stockbåt som ska paddlas dit från Östa och sedan placeras på vallen med information om att 

det var troligtvis en sådana båtar som användes på den tiden då fäbodvallen togs i bruk för flera hundra år sedan. Båten kommer att tillverkas av den grövsta stocken som ska 

tas bort från vallen. 6. Flotta virket från vallen till Östa på samma vis som man gjorde på Dalälven från 1850-talet och fram till 1973. 7. Göra en inventering av de fäbodar som 

funnits i Nora Socken. 8. Dokumentera rekonstruktionsarbetet genom bild film och text, för att visa exempel på hur man i småskalig form kan återställa en sedan 120-år 

bortglömd arbetsplats som satt sin prägel på människorna och livet på landet. 9. Göra en dokumentärfilm i svart/vitt om hur det gick till på vallen då den var i drift med lokala 

aktörer med autentiska kläder och utrustning. Filmen görs för att dokumentera flydda tider den kommer att läggas som ett dokument i föreningens arkiv, där andra liknande 

filmer finns sedan tidigare. Filmen kommer inte att generera några intäkter, ska framförallt användas i utbildnings- och informationssyfte till ungdomar och andra intresserade. 

10. Trycka en bok om Henrik Johansson. Henrik var en mycket speciell människa som i stort sätt levde hela sitt liv i de lokala markerna som skogshuggare och 

skogsvägsbyggare. Men i första hand som ornitolog med ett ofantligt underlag från 40-års dagliga iaktagelser och forskning från fågel och djurliv. Vissa resultat av hans 

forskningsarbete har givits ut på många språk i facklitteratur världen över. Han var även konstnär och målade många naturmotiv med djur och fåglar på. Henrik var en av de 

som under många år var med och byggde vägar och stigar som används än i dag i Nationalparken. 11. Skriva färdigt och trycka en bok som beskriver det dagliga fäbodlivet 

under ett år i Östa och Nora under 1860-talet. Händelser och berättelser grundat på fakta som är samlad under flera år. 12. Syftet med projektet är förutom att visa respekt för 

våra förfäder som en gång i tiden med hårt arbete grundlade den välfärd vi lever i idag och som få tänker på, är att visa dagens och morgondagens människor hur man på ett 

naturligt sätt skapade förutsättningar för att överleva och strävan mot ett drägligt liv. Dessutom kommer det att skapa förutsättningar för att aktivera entreprenörer som sysslar 

med turism, bl.a. med båtturer från Östa upp i Storån och landa vid Svarthälls fäbod. Där får man en sakkunnig guidning om livet på en fäbod för 150 år sedan, och att man 

sedan fortsätter efter en upprustad "fästig" till nästa fäbodvall där båten hämtar upp för att avsluta dagsutflykten med middag vid Östa camping. Böckerna och filmen som görs 

i projektet och med direkt lokal anknytning till närområdet runt Dalälven kommer att under oöverskådlig framtid föra kunskap och vetande vidare.

Västmanlands län Landsbygdsfonden 137 245

Det goda värdskapet för ett 

hållbart natur- och kulturarv.

Föreningen Geoparken 

Bohusgranit

Ambitionen är att ta fram en pilotmodell för att bidra till en ökad hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela Sverige genom att lyfta fram natur- och kulturarvet med olika 

metoder i Sotenäs eftersom det är möjliga resurser för besöksnäringen samt utgör en viktigt grund för nytänkande, innovation och kunskap.  Syftet är att göra fornlämningarna 

tillgängliga året om, med befinltlig och ny teknik i brett samarbete med bland annat skolor och hembygdsföreningar samt arkeologer, för att kulturarvsberättelserna ska bli 

säljbara och därmed bevaras inför framtiden.  Föreningen GeoParken Bohusgranit i Sotenäs kommun avser att vara som ett kunskapscenter där vi är med och skapar 

förutsättningar för att lyfta fram och bevara natur- och kulturarvet hållbart genom utomhuspedagogik, värdskapsutbildningar och digital transformation.  Med interaktiva 

metoder, som Augmented Reality, kan man visualisera kulturmiljöerna och bidra till att förhöja upplevelsen och förståelsen vilket kommer att vara en av de centrala delarna i 

vårt arbete. De många historier och skrönor som kan hjälpa till att tolka kulturminnena kommer att fångas upp bl a genom intervjuer och återanvändas i vad Helen Andersson 

nu har börjat kalla för ”historytelling”.  Det är först när natur- och kulturvärden blivit förmedlade och gjorts förståeliga som de får betydelse och mening.  I Sotenäs kommun 

finns ett stort antal hällristningar, rösen, stenåldersboplatser m m som väntar på att bli framlyfta till allmänheten. Vi vill därför utveckla en effektiv arbetsmetod för en 

kommunövergripande inventering och presentation av fornlämningarna för att göra dem än mer tillgängliga där metoderna även kan appliceras till övriga kommuner. Vårt 

arbete kommer även att mynnas ut i en vägledning, som i sin ligger till grund för information för både besöksnäringen som för allmänheten. Vidare kommer centret att ge 

nyanlända möjligheter att nyttja sina ursprungliga kunskaper genom värdskapsutbildningen för att få arbete och berika den svenska besöksnäringen.  Då de bohuslänska 

kommunerna har en överlägsen sommarturism med en hög stressfaktor för både människor och natur under en kort tid är det en utmaning att få lokalbefolkningen att arbeta 

än mer med ett flexibelt och aktivt värdskap av världsklass, samt att känna att även de kan tillgodogöra sig besöksnäringen under hela året. För detta krävs god information och 

rätt verktyg samt belysningar via tabeller till exempel som påvisar behovet av mer aktiviteter under vinterhalvåret. Målet är att fler kan bli ”en god värd” som behandlar 

besökaren som om det var en personlig vän på besök i den egna trädgården året om, och ger besökaren tips om utflykter samt finns med som stöd vid problem under resan, 

vilket gäller för både allmänheten som för dem som arbetar i besöksnäringen.  Då det finns många tecken som tyder på att kommunerna behöver uppmuntra lokalbefolkningen 

och skolorna att deltaga i att kunna fylla de digitala verktygen för en ökad tillgänglighet, många boende är både kunniga och intresserade av att få hjälpa till att dela med sig av 

sina berättelser om det vardagliga livet på platsen och om hur folk levde förr vilket besökaren kan känna igen sig i även idag, så är målet även att kommun, skola, museum och 

föreningar gemensamt arbetar för att aktivera och fylla digitala verktyg tllsammans med lokalbefolkningen för att visualisera kulturmiljöerna.  Vi vill bidra till ökad 

näringslivsutveckling året om, bland annat genom att möjliggöra fler paket inom besöksnäringssegment ”resa, bo, äta och göra (uppleva)”, en högre livskvalité för 

landsbygdsboende samt till hållbart nyttjande av landsbygdens resurser.  Med en långsiktig och hållbar turismutveckling får man ökade antal arbetstillfällen genom fler och nya 

gästnätter, med bland annat fler konferensbokningar under vinterhalvåret, fler samarbetsplattformer och ny kompetensutveckling med kunskapsöverföring samt uppbyggnad 

för våra nyanlända med kunskapshöjande insatser.

Västra Götaland Landsbygdsfonden 123 061



"Ett bluesigare och mer kreativt 

Tidaholm".

DUSTY ROAD BLUES TIDAHOLM 1.Personlig utveckling genom sång och musik.Gruppen och individerna i gruppen, ökar sitt självförtroende och minskar sin eventuella tvekan att uppträda inför andra, med 

sången och musiken som redskap.  Strategier: • Gruppen (5-20pers) träffas vid tre tillfällen, ca 3* 6h per gång. • Workshops för ungdomar och vuxna i alla åldrar, med intresse 

att utforska sin naturliga röst, skriva sånger, framträda, veta mera om artisteri. • Frigör din röst – frigör dig själv, genom att använda din röst som en guide och ett verktyg för 

att få kontakt med din musa i livet - samt att hitta mod att övervinna hinder som scenskräck - workshopen innehåller även låtskrivande. • Gruppledaren Sofie Reed har den 

erfarenhet av arbetet som krävs för att utveckla gruppen till måluppfyllelse. • Gruppen uppträder tillsammans med ledaren vid en offentlig spelning. • Arbeta i passande lokal 

tex. Kulturskolan. 2. Singer- songwriterträffar. Grupp och individuellt arbete tillsammans med ledare för att lära sig grunderna och utveckla sin förmåga att skriva och framföra 

egenproducerad musik och texter.  Strategier: • Gruppen träffas 4-6 ggr, och även individuell handledning ingår. • Hålla övningar i sångskrivning genom att lära ut olika sätt att 

skriva låtar på. För den som inte vill göra det går det att göra om gamla låtar och tolka dem. • Gruppledaren har den erfarenhet av arbetet som krävs för att utveckla gruppen 

till måluppfyllelse. • Gruppmedlemmarna ges om så önskas möjlighet att framföra sina alster offentligt. • Bjuda in lokala musiker. 3. Sprida blues och projektinfo via radio. 

Producera ½ timmes blues och infoprogram som sänds varje vecka i Tidaholmsradion.               Strategier: • Samla grupp 5-6 medlemmar som har ett genuint musikintresse. • 

Tillsammans med personal från Tidaholmsradion spela in ½ h program. • En och en, eller två och två presentera bluesmusik och informera om artister, musik, m.m.  • 

Informera om projektet och locka till deltagande. 4. Öka kunskapen på olika områden inom instrumentvård. Kunna sköta och vårda sitt instrument på rätt sätt. Strategier: • 

Underledares ledning vid 2-3 tillfällen få grundläggande information om instrumentvård. • Gruppledaren har den erfarenhet av arbetet som krävs för att utveckla gruppen till 

måluppfyllelse. 5. Clinics för gitarr, munspel m.fl. instrument.  Utveckla sin spelskicklighet och förståelse för musiken och spelandet. Strategier: • Gruppledaren har den 

erfarenhet av arbetet som krävs för att utveckla gruppen till måluppfyllelse. • Vid 2-3 tillfällen/instrument få utveckla sin spelskicklighet. • Samarbete med artist eller 

Kulturskolan. 6. Ljudteknikerutbildning. Efter utbildningen kunna sköta ljudet vid enklare spelningar, och ha förståelse för de olika parametrar som skapar en god ljudbild i en 

lokal. Strategier: • Ledare för gruppen som har god erfarenhet av ljudarbete vid olika evenemang. • Träffas 2-3 gånger och vid något tillfälle arbeta i skarpt läge tillsammans. • 

Besök i inspelningsstudio. 7. Skapa intresse bland ungdomar för bluesen som uttrycksmedel. Skapa intresse och förståelse bland ungdomar för bluesens roll i 

musikutvecklingen, och inspirera till eget musicerande i bluessammanhang. Strategier: • Bjuda in ungdomar till ”pedagogiska” spelningar där man varvar information med 

livemusik. • Ge ungdomarna möjlighet till eget spelande och besök i replokal. • Involvera musiklärare på skolorna och i Kulturskolan i arbetet. 8. Kurs/träffar om bluesens 

historia, och artisterna. Lära sig om bluesens historia och utveckling, och inblick i vilka artister som haft störst inflytande på bluesens utveckling. Strategier: • Utgå från ett 

kursmaterial, • Vid 6-8 träffar under ledning av medlemmar i DRB arbeta igenom kursmaterialet och spela musik som anknyter till det. • Se bluesfilmer, tex ”Cadillac records”, 

”Crossroads”, Youtube-inspelningar, Mikael redheads film. 
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Nääs För Alla-  Körfestivaler på 

Nääs

NÄÄS ART OCH KRAFT 

KONSTHANTVERK

Projektet skall etablera en återkommande Nordisk körfestival på området Nääs Slott och under projekttiden genomföra tre stora Nordiska körfestivaler på området. Ett stort 

antal körer från närområdet och de Nordiska länderna bjuds in till att uppträda under två dagar på olika platser på Nääs området . På Seminarieområdet finns det förutom stora 

fria grönområden en byggnad som rymmer 300 personer, en som rymmer 200 personer samt ett antal mindre lokaler. Vid Nääs Konsthantverk finns en mindre scen och inne 

på slottet är det också möjligt att uppträda. Hela området skall pulsera av sång och musik under varje körfestival. Vi tror att när dessa arrangemang är etablerade kommer 

tusentals personer att delta på olika sätt. Därutöver skall det årligen presenteras en utomhuskonstutställning, så kallad, Land Art, i Slottsparken vid Nääs Slott samt en rad 

andra evenemang, allsång, musikarrangemang, teater, etc. Projektet skall också bygga upp bestående nätverk inför framtiden med aktörer både kommersiella och ideella som 

verkar inom Norden och inom området kultur. Från och med 1 juni 2016 anställs en person på 30 procent av en heltid som leder projektet och som i samråd med partners, tar 

initiativen till arrangemang på området, skapar marknadsföringsstrategi, bjuder in körer, konstnärer, koordinerar evenemang samt bjuder in andra kulturarrangörer till att 

samverka både lokala, regionala och nationella. En sådan person är initialt en nyckelfråga för att lägga grunden till att utveckla  Nääs Slotts område som besöksmål.  Projektet 

har  som mål att skapa en evenemangsstruktur som möjliggör egenfinansiering för framtida körfestivaler och andra evenemang.
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Orust MTB Giro med lokal 

matmarknad

Svanesunds Gymnastik- och 

Idrottsförening

Det övergripande syftet med att projektet är att marknadsföra Orust lokala matproducenter och samtidigt arrangera ett trevligt MTB - lopp som befäster Svanesund som ett 

centrum för motion/sport. Ansökan gäller framför allt uppstart och genomförande av ett nytt event och i samband med detta - marknadsföring och samarbete. Eventet knyter 

ihop motion, mat och kultur. Det bygger vidare på den cykeltradition som finns i Svanesund och på ett miljövänligt sätt tillgängliggör en del av Orusts Historia. Eventet består av 

3 cykelevent och en lokalmatmarknad.  -Ett MTB (Mountainbike)lopp. Ett motionslopp på 55 km som körs på grusvägar och stigar på Östra delen av Orust. 15 år och uppåt. -Ett 

barn MTB lopp för barn/ungdomar 10-14 år. Loppet genomförs i en liten björkskog i närheten av Svanesund. Distans beror på ålder och cykelvana. -En kulturcykling för alla 

åldrar och oberoende av cykelvana. Gemensam cykling till Kultehamn där det ges en guidad tur till fots. Kultehamn blev 1987 kulturminnesmärkt. -En lokal matmarknad med 

lokala matproducenter. Försäljning av lokala råvaror och servering av lunch. Orust MTB Giro genomförs 22 juli 2017 kl 9-16 I Svanesund. Området vid badplatsen nyttjas för 

matmarknaden och start i MTB loppet samt kulturcyklingen. Målområdet för MTB loppet är vid Svanhallen och barnloppet körs i skogen mellan Svanhallen och Hals. Eventet 

genomförs i samarbete med Orust Mat som är en intresseförening för matproducenter på Orust. Matproducenterna får via eventet en möjlighet att marknadsföra sig och skapa 

nya kundkontakter. Det finns idag ett ökande intresse för närodlat/ekologiskt och ett ökande intresse för motionslopp. Tillsammans skapas synergier som ger ökat antal 

besökare och ett nytt och annorlunda sätt att genomföra ett motionsarrangemang. Eventet blir ett nytt och annorlunda besöksmål för invånarna och för turister. Eventetet 

sätter Svanesund på kartan och förstärker den roll som Svanesund GIF Cykel har som arrangör av motions- och tävlingslopp.  Orust Mat arbetar för ökad lokal produktion samt 

försäljning av mat. Via eventet förstärks bilden av Orust som en plats för lokalproducerad mat i samklang med djurens välmående. Genom att ha både mat, motionslopp och 

kultur samlat uppnås synergier och målgruppen breddas. För att kunna genomföra eventet krävs insatser från många personer både inför och under eventet. Två föreningar 

med helt olika verksamheter samarbetar. Det krävs projektledning och marknadsföring. MTB-banan är 55 km lång och passerar en mängd olika gårdar på östra Orust. Kontakter 

och tillstånd krävs. Kultur är ett av benen i projektet och vi vill använda oss av kulturen i genomförandet och i marknadsföringen. En historiker från Orust har engagerats i 

projektet. Matproducenterna på Orust är små och har i många fall svårt att nå ut till nya kunder. Vi vill att eventet kan hjälpa dem med detta. Vi söker stöd för projektledning, 

marknadsföring och till viss del genomförande av projektet. I samband med matmarknaden kommer det att bli kostnader i samband med montrarna som matproducenterna 

inte kan ta själva det första året innan man vet utfallet. Vi förväntar oss att eventområdet blir välbesökt och vi söker därför även för kostnader som uppkommer i samband med 

städning vid eventets slut. Många besökare kommer att anlända i bil och här krävs organisering av parkering  t ex med skyltar. Vid söker stöd för dessa kostnader.  MTB loppet 

kräver insatser från många funktionärer. På sikt skall ett lopp kunna bära sina egna kostnader men vi bedömer det som svårt att första året skaffa tillräckligt många frivilliga 

som vill hjälpa till. Vi söker därför stöd för att kunna bidra med något till våra funktionärer. T ex en uppsättning av funktionärskläder. Efter eventet sker en utvärdering. En 

projektgrupp tillsätts för att och påbörja samarbete och planering inför 2018. 
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EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB Projektidé – EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN.  Längs EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN  får besökaren uppleva det bästa som landskapet har att erbjuda i form av lokal 

Bohuslänsk mat kombinerat med värdskap i världsklass. EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN presenterar hållbara matupplevelser från lokala producenter, restauranger och 

fiskare/vattenbrukare med fokus på hela året. Det unika med projektet är att vi vill erbjuda producenter/restauratörer m.fl. kompetensutveckling inom värdskap, försäljning 

och hållbarhet samtidigt som projektet tillgängliggör och paketerar lokal mat för besökaren. EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄNS syfte är att bidra till en levande kust och 

landsbygd året runt samt att utveckla Bohuslän till en gastronomisk destination i världsklass. Utbudet av lokal mat ska tillgängliggöras och tydliggöras på ett attraktivt sätt och 

därmed ges utrymme för ökad lönsamhet för de enskilda aktörerna/företagarna. EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN ska bli ett sätt att tydligt marknadsföra upplevelser av lokal 

mat i Bohuslän. Det blir en tydlig resrutt med attraktiva stopp kopplade till lokal mat. Till EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN vill vi addera kulturhistoriska upplevelser, naturnära 

aktiviteter, lokala matevenemang och boenden som gör att besökaren får en helhetsupplevelse och stannar längre i regionen. Tillsammans skapas en attraktiv, långsiktig och 

hållbar besöksanledning med lokal mat i fokus.  Vi söker stöd för projektledning samt för att genomföra en serie samverkansmöten och kompetenshöjande utbildningar för de 

lokala företagarna som ska ingå i projektet. Vi söker även stöd för kostnader för grafisk profilering, karta och webb. För att kunna göra EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN så 

komplett och intressant som möjligt bygger projektet även på en samverkan med Södra Bohuslän, en ansökan om projektstöd från Leader Södra Bohuslän har lämnats in.
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EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN SÖDRA BOHUSLÄN TURISM AB Projektidé – EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN.  Längs EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN får besökaren uppleva det bästa som landskapet har att erbjuda i form av lokal 

Bohuslänsk mat kombinerat med värdskap i världsklass. EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN presenterar hållbara matupplevelser från lokala producenter, restauranger och fiskare 

med fokus på hela året. Det unika med projektet är att vi vill erbjuda producenter/restauratörer m.fl. kompetensutveckling inom värdskap, försäljning och hållbarhet samtidigt 

som projektet tillgängliggör och paketerar den lokala maten för besökaren. EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄNS syfte är att bidra till en levande kust och landsbygd året runt samt 

att utveckla Bohuslän till en gastronomisk destination i världsklass. Utbudet av lokal mat ska tillgängliggöras och tydliggöras på ett attraktivt sätt och därmed ges utrymme för 

ökad lönsamhet för de enskilda aktörerna / företagarna. EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN ska bli ett sätt att tydligt marknadsföra upplevelser av lokal mat i Bohuslän. Det blir 

en tydlig resrutt med attraktiva stopp kopplade till lokal mat. Till EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN vill vi addera kulturhistoriska upplevelser, naturnära aktiviteter, lokala 

matevenemang och boenden som gör att besökaren får en helhetsupplevelse och stannar längre i regionen. Tillsammans skapas en attraktiv, långsiktig och hållbar 

besöksanledning med lokal mat i fokus.  Vi söker stöd för projektledning samt för att genomföra en serie samverkansmöten och kompetenshöjande utbildningar för de lokala 

företagarna som ska ingå i projektet. Vi söker även stöd för kostnader för grafisk profilering, karta och webb. För att kunna göra EN MATVÄG GENOM BOHUSLÄN så komplett 

och intressant som möjligt bygger projektet även på en samverkan med Norra Bohuslän, en ansökan om projektstöd från Leader Bohuskust och Gränsbygd har lämnats in.  OBS! 

I PROJEKTET INGÅR KOMMUNERNA ÖCKERÖ, KUNGÄLV, STENUNGSUND, TJÖRN, ORUST OCH UDDEVALLA.
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Vår glömda historia Hallsbergs Hembygdsförening Historia stärker oss, skänker oss en tydlig identitet i tid och rum. Genom att känna vår historia inser vi såväl den egna bygdens betydelse som behovet av ständiga kulturmöten. 

Vi lär oss varför nutiden ser ut som den gör. Kort sagt, vi blir visare. Den allmänna uppfattningen om Hallsbergs historia är att den börjar i mitten av 1800-talet. Om tiden före 

finns ytterst lite skrivet, trots att denna del av Hallsbergs historia är mer spännande än man kan tänka sig. Syftet med det här projektet är att berätta en del av denna vår 

glömda historia.  Vi vill berätta om verkliga händelser och levnadsöden som aldrig tidigare nedtecknats. Små historier som rymmer spänning, dramatik och tragik. Små historier 

– atomerna som bygger upp vår stora, svenska historia. Vi vill berätta om Lars Svensson Sars från Sörby i Hallsbergs socken. I snöyran i slaget vid Narva var han en av soldaterna 

som bar Karl XII till seger mot Tsar Peters jättelika armé. Vi vill berätta om korpral Pehr Jönsson Söderman som fick medalj för tapperhet i fält för sina insatser under Gustav III:s 

ryska krig. Om de hallsbergare som drog ut i krig mot Napoleons arméer i början av 1800-talet. Vi vill ge ut en bok som heter ”Hallsbergare i krig”. Den utgår från 

ursprungskällorna i Krigsarkivet, 130-330 år gamla dokument som motvilligt släpper ifrån sig sina hemligheter. Under fem års tid (2011-2016) har en av hembygdsföreningens 

medlemmar, Calle Eriksson, på sin fritid ägnat hundratals timmar åt att vaska fram många spännande berättelser ur ett mycket digert material. Han har gått igenom 

mönstringsanteckningar från slutet av 1600-talet till slutet av 1800-talet. Det är ett oerhört tidskrävande arbete, på grund av att handstilen ofta är mycket svårtydd. Han har läst 

allt han kommit över om krigen, striderna, soldaternas villkor, vapnen, uniformerna, soldattorpen – allt. Han har sökt och funnit underbara bilder bland lantmäteriets historiska 

kartor, i Krigsarkivets, Landsarkivets och Örebro Läns Museums samlingar, som han har avtalat om att få använda i boken.  Manuset till boken är i det närmaste färdigskrivet 

och målsättningen är att ha en bok layoutad, tryckt och färdig hösten 2016. Därför söker vi nu detta stöd för att kunna färdigställa, trycka och sprida bokens innehåll.  Vi gör 

inte detta för att tjäna pengar. Vi kommer inte sälja boken, utan sprida den gratis, i första hand via kommunens skolor och bibliotek. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss att göra 

denna spännande del av Hallsbergs historia tillgänglig för kommunens invånare! Vänliga hälsningar Hallsbergs hembygdsförening  genom Calle Eriksson 

Örebro län Landsbygdsfonden 67 576

Upptäck Tiveden 2.0 LAXÅ KOMMUN Projektets idé är att ta vid efter Dialog Tiveden, ett tidigare LEADER-Projekt, för att i samarbete med turistföretagen, Tiveds Utvecklingsgrupp och Askersunds kommun verka 

för att turismens potential i Tiveden tillvaratas fullt ut så att bygden kan fortsatta utvecklas. Fler turister generellt, och fler övernattningar i synnerhet, ger större intäkter och 

skapar arbetstillfällen. Eftersom Tiveden är lika med naturturism och i viss mån kulturturism vill vi också verka för att turismutvecklingen inte kolliderar med vare sig naturen 

eller invånarnas intressen. Projektidéens syfte är att göra det inspirerande, attraktivt och enkelt att köpa boende och aktiviteter samt få en första inblick i ”livet på landet”. 

Särskilt viktigt är det senare för utländska besökare som tyskar och holländare. Strategin för att få fler besökare att stanna är att ge den potentiella turisten mer inspiration än i 

dag samt utveckla informationen om Tivedens turistaktiviteter och sevärdheter. Projektet Upptäck Tivedens fokus ligger på webbplatsen tiveden.se.  
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Utbyggnad av Risten - Lakviks 

Järnväg etapp 2

Museiföreningen Risten - 

Lakviks Järnväg

Projektet avser att komplettera den befintliga järnvägen för att öka antalet resande genom att göra järnvägsresan mer attraktiv, säkrare och smidigare. Östergötlands län Landsbygdsfonden 35 500

TOTALT: 30 projekt 8 533 637




