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Angående Leader Lundaland - Förlängningsår 2021-2022 och ny
programperiod 2023-2027
Lundaland ideell förening vill med detta brev informera er att vi inte kan bevilja nya projekt
under förlängningsåren 2021 och 2022. Vi är nu tvungna att tacka nej till de extra 10,8 miljoner
vi blivit erbjudna från landsbygdsfonden. Anledningen till detta är att vi inte lyckats få fram
tillräckligt med offentlig medfinansiering, vilken var 3,6 miljoner (33%).
Detta innebär att inga nya projektansökningar kan beviljas förrän den nya perioden startar
våren 2023, men vi gör vad vi kan för att stötta sökande fram tills dess.
Vi kommer att fortsätta verksamheten på kontoret som planerat med pågående projekt t.o.m.
2022 och slutredovisning och rapporteringar under 2023.
Vi har sen 2009 fått följa många fantastiska projekt på landsbygden och vill fortsätta att stötta
samverkansprojekt där föreningar, byalag, företag, organisationer och kommuner förverkligar
idéer tillsammans.
Vi tackar alla kommuner som bidragit med stöd under de här åren och ser fram emot
nästa programperiod!

Nästa programperiod
Framtagande av strategi för perioden 2023-2027
Arbetet med att ta fram en ny strategi är i full gång! Just nu arbetar föreningen Lundaland
tillsammans med representanter från kommunerna Lund, Staffanstorp, Lomma och Kävlinge
för att fånga upp och lyfta fram vad som är viktigt att satsa på nästa programperiod. Arbetet
leds av LAG med hjälp av leaderkontorets personal samt en upphandlad konsult.

Yvette Bårring

Lundaland ideell förening

Verksamhetsledare

org.nr. 802499-2961

Yvette.barring@lundaland.se

c/o Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

0709-73 93 83

www.leaderlundaland.se
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I strategiarbetet strävar vi efter en öppen dialog och är tacksamma för den feedback och input
ni ger oss. Det är viktigt att den nya strategin speglar alla som bor och verkar här!
Kommunerna är en viktig samarbetspartner och uppmuntras även i nästa programperiod att
söka medel till olika utvecklingsprojekt!

Viktiga datum och information
Nedan finns en översikt av var vi befinner oss nu, vilken tidsplanen är och viktig information
till kommunerna.

Tidplan för strategiprocessen i Lundaland 2021
•

Det är viktigt med en så bred förankring som möjligt i hela området. Alla kommuner
och sektorer ska vara representerade i arbetet och ha chans att ge input. Vi behöver er
hjälp med att sprida information om arbetet och de aktiviteter vi genomför.

•

Vi har representanter från alla kommuner och strävar efter en så bred förankring som
möjligt. Kontakta oss om det är någon vi missat!

•

Ett första utkast av utvecklingsstrategin kommer att skicka ut för synpunkter och inspel
mellan den 15 augusti och 15 september.

•

Färdigt utkast skickas in till Jordbruksverket senast den 15 oktober. Vid detta tillfälle
krävs en avsiktsförklaring från varje kommun. Avsiktsförklaringen är inget bindande
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dokument. Budgeten tilldelas inte förrän i oktober 2022 och först då kommer vi att
efterfråga ett medfinansieringsintyg från varje kommun.
•

Under hösten/vintern 2021 finns det tid för kompletteringar och sen ska strategin
poängbedömas av Jordbruksverket med förhoppningen att den prioriteras. Se
Jordbruksverkets tidsplan nedan.

Jordbruksverkets tidsplan för framtagande av strategi för programperioden 2023-2027

Finansiering
Exakt summa för offentlig medfinansiering vet vi först då budgettilldelning skett (oktober
2022). Tilldelningen är beroende av hur många leaderområden som prioriteras av
Jordbruksverket och som därmed ska dela på pengarna. Det är också beroende på hur stor den
totala budgeten blir för Leader. Vi räknar med 33% medfinansiering som tidigare och utgår
från ungefär samma summa och fördelningsnyckel som idag. Även under nästa programperiod
kommer alltså de pengar kommunerna satsar att växlas upp. För varje krona som kommunen
sätter in matchar EU och svenska staten det med två kronor.
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Kommunernas medfinansiering 2014-2020, och fördelningsnyckel baserad på invånarantal/kommun

När det är dags att skicka in ansökan om att starta leaderområdet krävs medfinansieringsintyg
från berörda kommuner, (vilket vi nämnt ovan), detta måste ske senast den 15 oktober 2022.

Geografiskt område
Denna programperiod kommer Lundaland bestå av kommunerna Lund, Kävlinge, Lomma och
Staffanstorp. Hela Eslöv kommer att ingå i en sammanslagning av leaderområden MittSkåne
och Nordvästra Skåne. Kravet för att kunna bilda ett eget leaderområde är att det bor minst
80 000 invånare eller att området omfattar minst 3000 km2. Kävlinge, Lomma, Lund,
Staffanstorp uppfyller tillsammans kravet på minst 80 000 invånare.

Tveka inte att kontakta oss om det finns frågor
KÄVLINGE 2021-06-30

Per Erlandsson, ordförande

Yvette Bårring, verksamhetsledare

