Lokalt ledd utveckling genom
leadermetoden
Projekt
Lokal samverkan
Trepartnerskap
Underifrånperspektiv
Innovation
Nätverkande
Överförbarhet
Långsiktighet

Ideell

Offentlig

Privat
näringsliv

Kustlandet,
insatsområden:
• Näringsliv
• Fler invånare
• Natur- & kulturmiljö
• Infrastruktur & boende
• Service, fritid & kultur
• Samverkan

Syfte

Grundvillkor
1. Projektets nytta tillfaller landsbygden med upp till 000
invånare inom Finspång, Linköping, Mjölby, Motala,
Vadstena, och Åtvidaberg kommuner eller den västra
delen av Norrköpingskommun.
2. Projektet har en tydlig koppling till något eller några av
Folkungalands insatsområden:
företagande/arbetstillfällen
livskvalité och attraktivitet
Kommunikationer
miljöförbättringar och
mångfald
3. Projektet arbetar aktivt med de horisontella målen:
Jämställdhet
Ungdomsinflytande
Samverkan
hållbar utveckling och
Mångfald
4. Projektet är nyskapande och utvecklande för orten eller
närområdet. Exempel på detta kan vara att:
möjliggöra nya och fungerande produkter eller
tjänster
utveckla metoder och verksamheter som inte redan
finns
vidareutveckla en metod eller verksamhet
pröva nya samarbeten, nya arbetsmodeller eller
nya former av mötesplatser
5. Projektet har en tanke för hur verksamheten är tänkt att
fortsätta efter projekttidens slut, d.v.s. vad, var och hur
lever det vidare?

•

5
Långsiktighet
• Lärarana ser fördelarna och
möjligheten att väva in
odlingsaktivieter i läroplanen
• kommunen ska se fördelarna
och vill driva skolodlingen
vidare i egen regi

4
Nyskapande
Utveckla metoder och
verksamheter som inte redan
finns
* kombinera barns nyfikenhet
och lärande med praktiskt
odlande och fysisk rörelse

kunskap och medvetenhet
om var maten kommer
ifrån både genom praktiskt
odlande och genom
studiebesök på gårdar
med både kött- och
mjölkproduktion.

1
Nytta
Sökande: LRF Godegård
Målgrupp: förskoleklass-år 6
Omr:
Godegård m omnejd

Aktiviteter
•
Föreläsningar
•
Odling
•
Studieresor
•
Skördedag
Med flera

3
Horisontella mål
Ungdomsinflytande
Samverkan
Hållbar utveckling

2
Insatsområde
Livskvalité och attraktivitet
* Utveckla/profilera och
stärka landsbygdsskolan
* Stödja kompetens och
kunskapshöjande insatser för
bygdens invånare

Råd till sökande
• Bilda utvecklingsgrupp - samverkan innebär att flera
delar på arbetet
• Gruppen behöver olika kompetenser (pådrivare,
idékläckare, genomförare, administratörer mfl)
• Tänk noga igenom vad du behöver pengarna till
• Förankra!
• Lärprocess, lär av andra, dela med dig till andra
• Gör det du skrivit i projektplanen – inget annat.
• Dokumentera ALLT du gör i projektet
• Räkna med att utveckling tar tid

Hoppas att ni hör av er!

Jeanette Unér
www.leaderfolkungaland.se

Gustaf Westring
www.kustlandet.com

