
 

 
LOKAL BILAGA - Gör såhär! 

  
Innan	du	börjar	med	blanketten	Lokal	bilaga	ska	du	läsa	igenom	
dessa	anvisningar.			
Här	finner	du	strategins	prioriteringar	samlat.	Du	ska	matcha	ditt	
projekt	med	strategin	–	och	se	om	och	hur	projektet	bidrar	till	
strategins	mål.	Ha	gärna	anvisningarna	utprintade	när	du	arbetar	
med	Lokal	bilaga	på	skärmen.		
Obs!	att	den	lokala	bilagan	inte	är	en	full	projektansökan.	Den	ska	
endast	matcha	ditt	projekt	med	den	lokala	strategin.	Senare	under	
sökprocessen	arbetar	du	vidare	med	ansökningsblanketten.	
Strategin		är	uppbyggd	i	steg,	den	börjar	med	tre	övergripande	mål,	
som	bryts	ner	i	fyra	insatsområden,	vidare	i	mål	för	respektive	
insatsområde	och	slutligen	mätbara	indikatorer	för	att	mäta	resultat.	
	

	
	
Ditt	projekt	ska	matcha	någon	del	av	strategin.	Börja	med	att	välja	
det	övergripande	mål	som	ligger	närmast	ditt	projekt,	sedan	
insatsområde,	sedan	mål	för	insatsområdet.	Nu	har	du	matchat	ditt	
projekt.	Sedan	sätter	du	målvärden	för	de	indikatorer	som	gäller	just	
för	det	insatsområdet/målet.	Om	ditt	projekt	inte	matchar	strategin	
till	någon	del,	och	inte	kan	bidra	till	någon	av	indikatorerna	-	då	
rekommenderar	vi	att	du	söker	andra	vägar	att	förverkliga	dina	idéer.	
På	nästa	sida	presenteras	den	lokala	utvecklingsstrategin	för	
FRAMTIDSBYGDER	Dalsland	Årjäng	Munkedal.	
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH INSATSOMRÅDEN 
 
1. FRAMTIDSBYGDER FÖR ALLA 
Vårt	mål	är	en	landsbygd	som	växer	genom	goda	förutsättningar	för	att	leva,	bo	
och	verka	för	alla	människor.	Det	innebär	ökad	livskvalitet,	minskat	utanförskap	
och	ökad	trygghet	för	alla	oavsett	bakgrund.	Tillgång	till	arbetstillfällen	och	
möjligheter	till	arbetspendling	och	distansarbete	tack	vare	en	välfungerande	
infrastruktur	och	goda	kommunikationer	är	viktiga	byggstenar.	Ett	rikt	kulturliv,	
föreningsliv	och	tillgång	till	naturen	är	också	delar	av	målet.	Vårt	område	ska	
erbjuda	god	kommersiell	och	offentlig	service.		
 
Insatsområden 
1.1	Bygdeutveckling	
Med	en	helhetssyn	på	alla	människors	behov	och	möjligheter	är	målsättningen	
attraktiva	bygder	där	förutsättningarna	är	goda	för	att	leva,	bo	och	verka.	En	
viktig	del	är	att	känna	sig	trygg.	Förnyelse	av	föreningslivet,	sociala	innovationer*	
och	mötesplatser,	lokala	lösningar	för	trivsel	och	trygghet	för	alla	åldrar	och	
insatser	för	ökad	integration	och	inkludering	av	utrikesfödda	är	exempel	på	
insatser	som	bidrar	till	en	positiv	bygdeutveckling.	
	
1.2	Kommunikation	och	service	
En	väl	utbyggd	infrastruktur,	och	därtill	god	lokal	service	är	avgörande	för	ett	
områdes	utveckling.	Kommunikationer	och	både	kommersiell	och	offentlig	
service	är	viktigt	för	alla	sektorer,	inte	minst	för	människors	möjlighet	till	
pendling	till	arbete	eller	studier.	Detsamma	gäller	möjligheten	till	distansarbete	
eller	distansstudier.	Ny	teknik,	innovationer,	lokala	servicelösningar,	produkt-	och	
tjänsteutveckling,	offentlig	upphandling	och	bredbandsutbyggnad	är	exempel	på	
insatser	som	stärker	kommunikation	och	service.	
	
2.	FÖRETAGSAMMA	BYGDER	
Vårt	mål	är	ett	konkurrenskraftigt	näringsliv	som	växer	genom	att	anpassa	sig	
till	nya	förutsättningar	och	ta	tillvara	nya	möjligheter.	Målet	är	också	ett	
näringsliv	med	god	kompetens	för	att	rekrytera	utrikes	födda	för	att	förkorta	
vägen	till	arbete.	Områdets	entreprenörsanda	skall	locka	fler	att	starta	företag,	
med	särskilt	fokus	på	ungdomar	och	utrikes	födda.		
	
Insatsområden	
2.1	Entreprenörskap	
Insatsområdet	ska	stärka	entreprenörskap	och	främja	företagsutveckling	i	hela	
vårt	område.	Lönsammare	landsbygdsföretag,	ökad	tillgång	på	lokalt	kapital,	ökad	
kompetens	för	rekrytering	av	utrikesfödda,	ökat	nyföretagande	i	synnerhet	bland	
ungdomar	och	utrikes	födda,	utveckling	av	traditionella	och	nya	branscher	är	
exempel	på	möjliga	insatser.	Samverkan	med	andra	aktörer	i	stöd-	och	
rådgivningssystemet	som	vill	bidra	till	utveckling	är	viktigt	för	långtgående	goda	
resultat.	
	
	



	
	
3.	BYGDER	ÖVER	GRÄNSER	
Vårt	mål	är	utveckling	med	utgångspunkt	i	våra	förutsättningar	i	ett	större	
perspektiv,	där	nationella	och	internationella	kontakter	och	utbyten	för	enskilda	
företag,	organisationer	och	individer	är	framgångsfaktorer.	Gränsöverskridande	
kontakter	ger	näring	som	bär	frukt	i	form	av	innovation,	affärer	och	tillväxt.	
Internationella	kontakter	innebär	också	ökad	insikt	i	andra	kulturer	och	
livsvillkor	vilket	ökar	förståelsen	och	toleransen	för	människor	med	annan	
bakgrund	än	vår	egen.	
	
Insatsområden	
3.1	Samarbete	över	gränser		
Ökad	samarbete	över	gränser	förväntas	stärka	områdets	utveckling	och	
attraktionskraft.	Gränsöverskridande	samarbete	kan	också	bidra	till	ökad	
förståelse	för	andra	kulturer	och	tolerans	för	människor	med	annan	bakgrund.	
Genom	att	ta	plats	i	nationella	och	internationella	sammanhang	kan	vi	också	ta	
del	av	de	möjligheter	som	globaliseringen	öppnar	för	oss.	Insatsområdet	ska	
stärka	kompetensutveckling,	erfarenhetsutbyte,	innovation,	affärs-	och	
verksamhetsutveckling	och	öka	exportmognaden	hos	landsbygdsföretagen	genom	
nationella	och	internationella	kontakter,	utbyten	och	samarbeten.	
	
	
	
GÖR	SÅHÄR:	
	
Nedan	finner	du	en	sammanställning	över	insatsområden,	mål	för	
insatsområden,	fonder,	indikatorer	och	horisontella	mål.	
Börja	med	att	välja	övergripande	mål	à	insatsområde	à	mål	för	
insatsområde.	Nu	ser	du	vilken	fond	och	vilka	indikatorer	som	är	aktuella	
för	ditt	projekt.	Du	kan	endast	välja	ett	insatsområde	etc.	för	ditt	projekt.	
Indikatorerna är byggstenar för att nå de kvantitativa målen för hela strategin, 
och varje projekt ska sätta sina egna målvärden (antal) för de indikatorer som är 
aktuella för aktuellt insatsområde/mål för insatsområde. 

Ditt projekt bör bidra till en eller flera indikatorer. Målvärde	för	indikator	=	
anges	med	en	siffra	–	dvs	det	antal	som	ditt	projekt	sätter	som	mål. 
För in dina val i blanketten Lokal bilaga. 
Du ska också beskriva hur ditt projekt kan bidra till de horisontella målen. 

När	du	är	klar	med	den	lokala	bilagan	ska	du	maila	den	till	leaderkontoret	
för	avstämning,	innan	du	går	vidare	i	sökprocessen.			
	

Lycka	till!	
	
	



FRAMTIDSBYGDER FÖR ALLA 

Insatsområde	1.1	Bygdeutveckling	
	
	
	
	
															
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Insatsområde	1.2	Service	och	kommunikation	

Fond Mål Indikator 
Landsbygdsfond Nya innovativa 

lösningar för 
utveckling av lokal 
service och/eller 
kommunikation. 

Antal nyskapade arbetstillfällen. 
*Antal innovativa lösningar för lokal 
service och/eller kommunikation. 
*Antal nya servicelösningar med 
hjälp av bredband. 
Antal fysiska anläggningar. 

 

 
 

 
 

 

Fond Mål Indikator 
Landsbygdsfond 
 
 

Bygdeutveckling genom 
lokalt engagemang och 
sociala innovationer. 

Antal nyskapade arbetstillfällen. 
*Antalet bygder eller grupperingar 
som genomfört utvecklingsinsatser. 
*Antal nya invånare. 
*Antal sociala innovationer 
Antal fysiska anläggningar. 

Förnyelse av 
föreningslivet 

Antal nyskapade arbetstillfällen. 
* Antal föreningar som fått stöd. 

Nya eller utvecklade 
besöksanledningar. 
 

Antal nyskapade arbetstillfällen. 
*Antal nya dagsbesökare. 
*Antal nya övernattningar. 
*Antal fysiska anläggningar. 

Socialfond 
 
 

Stärkt mottagande- och 
integration genom 
stödjande insatser för 
utrikesfödda 

Antal anställda, inklusive egen-
företagare, med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 
avslutad åtgärd. 
Antal arbetslösa deltagare och 
långtidsarbetslösa som är i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad 
åtgärd. 
 
* Antal stödjande insatser. 

  
  



  FÖRETAGSAMMA BYGDER 

Insatsområde	2.1		Entreprenörskap	
Fond Mål Indikator 
Landsbygdsfond Stärka 

landsbygdsföretagens 
konkurrenskraft 

Antal nyskapade arbetstillfällen. 

Stärka besöksnäringen Antal nyskapade arbetstillfällen. 
*Antal nya veckor/förlängd säsong. 
*Antal nya dagsbesökare. 
*Antal nya  
övernattningar. 
*Antal fysiska anläggningar. 

Regionalfond Ökat 
nyföretagande 
med särskilt 
fokus på 
ungdomar 18-35 
år, och 
utrikesfödda. 

Antal nyskapade arbetstillfällen. 
Antalet företag och organisationer 
som får stöd. 
Antal nya små och medelstora 
företag. 

Socialfonden Öka företagens 
kompetens avseende 
rekrytering av utrikes 
födda. 

Antal anställda, inklusive egen-
företagare, med förbättrad 
arbetsmarknadssituation, efter 
avslutad åtgärd. 
 
Antal arbetslösa deltagare och 
långtidsarbetslösa som är i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagare, efter avslutad åtgärd. 
 

	
	

BYGDER	ÖVER	GRÄNSER	
Insatsområde	3.1	Samarbete	över	gränser	
Fond Mål Indikator 
Landsbygdsfond Ökad kompetens, 

erfarenhet och 
förståelse genom 
nationella eller 
internationella nätverk, 
samarbeten eller 
utbyten. 

Antalet nyskapade arbetstillfällen. 
Antalet företag och organisationer 
som får stöd. 
*Antal nya nationella eller 
internationella utbyten. 

Regionalfond Ökad exportmognad 
hos småföretagen 

Antalet nyskapade arbetstillfällen. 
Antalet företag och organisationer 
som får stöd. 
*Antal nya nationella eller 
internationella affärskontakter. 

 
	
	



HORISONTELLA	MÅL	-	som	bör	genomsyra	alla	projekt	

 
Övergripande horisontella mål för strategin Indikatorer 

Bättre miljö Projekt med fokus på miljö-
/klimatfrågor, helt eller delvis. 

Likabehandling och ickediskriminering Projekt med fokus på integration 
och/eller mångfald, helt eller delvis. 

Jämställdhet Projekt med jämn fördelning mellan 
kvinnor och män. 

 
 
 
 
Vad är sociala innovationer?   
Jmf. Insatsområde 1.1 Bygdeutveckling 
 
Mycket av det som vi kallar landsbygdsutveckling faller under ”sociala innovationer”.  
Det är ett begrepp som används internationellt och kan beskrivas som följer: 
 
Begreppet social innovation brukar förklaras som innovativa tjänster, produkter, processer 
och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar. Det kan vara allt ifrån 
klimathot till finanskris, segregation, arbetslöshet, åldrande befolkning och utanförskap. 

Sociala innovationer kan delas in i tre kategorier: 

• Gräsrotsinitiativ som på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden 
eller den offentliga sektorn. 

• Som samhälleliga innovationer där gränsen mellan olika samhällssektorer suddats ut och 
där innovationen riktar sig till hela samhället. 

• Som systemförändrande sociala innovationer som vill förändra värderingar, kulturer, 
strategier och politik.  

 
 
Obs! Om du sätter upp målvärden för sociala innovationer ska du också beskriva 
den/de sociala innovationer som projektet kommer att arbeta fram.  
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