Tid: 18.00-22.30
Plats: Tobaksgatan 11, Ystad
Närvarande: Margareta Fries, Sofie Bredahl, Thorbjörn Sjunneson, Sven-Anders Sölveborn,
Olle Viberg, Patrik Juhlin, Lilian Schimmele, Lennart Holst, Andrea Nowag, Sten Olsson, Linn
Theisen, Madelene Johansson.
Ej närvarande: Ulrika Fausö, Ulrika Carlsson, Carina Almedal.
Ordförande Margareta Fries förklarade mötet öppnat.
LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.
Andrea Nowag valdes till justeringsperson.
Under § 6 Nya/förändrade projekt läggs punkten ” Innovationscenter för landsbygden sydöstra
Skåne till.
Under § 7 Övriga frågor läggs punkten ”Föreningsstämman” till.
Styrelsen godkände dagordningen.
Föregående mötesprotokoll, från 2016-04-18 bordlades till nästa möte.

Projektnamn: Kultur och natur som resurs för integration
Sökande: Drakamöllan AB
Journalnummer: 2016-1908
Kontroll av beslutsmässighet: 12 närvarande ledamöter. Representation från alla sektorer och
kommuner, vilket innebär att LAG är beslutsmässigt.
Kontroll av Jäv: Madelene Johansson anmäler jäv.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde: Kommunikation och tillgänglighet
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektets syfte är att skapa kultur och
naturaktiviteter för integration vilket går väl i linje med delmål 2.4; Inkludering av områdets

invånare med fokus på unga och nya svenskar. Projektet kommer att genomföra aktiviteter som
gynnar inkludering och samspelet mellan unga, vuxna och nya svenskar. Projektets syfte är också
att knyta an föreningslivet genom upplevelsegatan och på så sätt skapa en kontaktyta mellan
föreningslivet och nya svenskar vilket bidrar till att uppfylla målen för Jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.
Kostnadseffektiv och realistisk budget: LAG bedömer att budgeten är kostnadseffektiv och
realistisk i förhållande till de resultat och målvärden som projektet kommer att leverera.
Totalpoäng urvalskriterier: 167p
LAG:s beslut: Avslag
Motivering till beslut: Projektet fick 167p och kom inte över avslagsnivån på 200p. Motivering
till varje poäng för urvalskriterierna finns i Bilaga Bedömningsprotokoll Natur och kultur som resurs för
integration på Österlen 2016-1908_2016-04-25.
Projektnamn: Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne
Sökande: Sjöbo kommun
Journalnummer: 2016-1986
Kontroll av beslutsmässighet: 12 närvarande ledamöter. Representation från alla sektorer och
kommuner, vilket innebär att LAG är beslutsmässigt.
Kontroll av Jäv: Thorbjörn Sjunneson och Lilian Schimmele anmäler jäv.
Åtgärd: Genomförande
Projekttyp: Projektstöd
Insatsområde: Närproducerat och nya lokala marknader
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Motivering till valt insatsområde och vald fond: Projektet bidrar till att uppfylla indikatorer
inom två insatsområden, dock ligger tyngden i projektet inom insatsområde 1, Närproducerat
och nya lokala marknader. Projektets syfte är att skapa ett innovationscentrum för landsbygden
som ska leda till ökad innovationskraft och ökad tillväxt bland landsbygdsföretagen samt
skapande av nya företag, arbetstillfällen och nya produkter och tjänster vilket går väl i linje med
insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader. Skapandet av nya företag,

arbetstillfällen samt produkter och tjänster kommer att bidra till att uppfylla målen för
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Kostnadseffektiv och realistisk budget: LAG bedömer att budgeten är kostnadseffektiv och
realistisk i förhållande till de resultat och målvärden som projektet kommer att leverera.
Totalpoäng urvalskriterier: 366p
LAG:s beslut: Bifall
Motivering till beslut: Projektet fick 366p och kom över avslagsnivån på 200p. Motivering till
varje poäng för urvalskriterierna finns i Bilaga Bedömningsprotokoll Innovationscentrum för landsbygden
sydöstra Skåne 2016-1986_2016-04-25.
Ändringar i ansökan: LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.
Fastställande av stödandel: 100%
Motivering till stödandel: Nyttan av projektet tillfaller en bred allmänhet och skapar
förutsättningar för entreprenörskap, företagsskapande och ökad sysselsättning. Projektet syftar till
att öka landsbygdens attraktivitet och konkurrenskraft.
Fastställande av stödbelopp:
Projektstöd: 2 463 636 SEK
Övrig offentlig medfinansiering, LAG: 1 088 432 SEK
Övrigt offentligt stöd: 125 000 SEK
Villkor: Projektet måste skicka in medfinansieringsintyg från Region Skåne innan projektet
ansöker om utbetalning och senast 2016-05-31.
Föreningsstämma: LAG förde diskussioner gällande föreningsstämman.
15 juni kl. 18.00 i Sjöbo. Lokal meddelas med kallelsen.
Ordförande Margareta Fries förklarade mötet avslutat.
Protokollförare
______________________________
Kristin Persson, verksamhetsledare
Justeringsperson

Justeringsperson

______________________________
Margareta Fries, ordförande

______________________________
Andrea Nowag
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Bedömning av urvalskriterier
SUMMERING

Projektnamn: Kultur och natur som resurs för integration

Urvalskriterier

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier

160

96

Fond: EJFLU

Specifika urvalskriterier

340

71

Insatsområde: 2

Summa

500

167

Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna
innan du börjar med bedömningen!
Avslagsnivå: 200p

Beslut

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

2

4

8

G2

3

2

6

G3

3

4

12

G4

2

4

8

Journalnummer: 2016-1908

Motivering
Projektet är inte förankrat i hela verksamhetsområdet på grund av att det inte framgår att det är förankrat hos föreningar
från hela verksamhetsområdet. Projektet är förankrat i närområdet.
Projektägaren har erfarenhet av att driva projekt och projektdeltagarna bidrar med olika kompetenser. Det framgår inte av
ansökan att erfarenhet från att driva EU-projekt finns i projektet.
Projektet gynnar unga och familjer och skapar en mötesplats för individer i olika åldrar, kön och etnisk bakgrund. Projektet
begränsar målgruppen nya svenskar i och med att översättning endast ska genomföras till ett språk.
Tillgänglighetsaspekten framgår inte tydligt i ansökan.
Nyttan av projektet tillfaller till största del barn och de ingående företagen och föreningarna.

G5

2

4

8

Projektet har ett hållbarhetstänk i planering och genomförande av projektet, i form av att dess insatser fokuserar på ökad
kunskap om naturen och möten som kan skapa förutsättningar för integration. I förlängningen ges förutsättningar till
ytterligare möten och en meningsfull fritid genom föreningslivet. Av ansökan framgår inte tydligt hur projektet genomsyras
av hållbarhetstänket i sin planering av insatserna. Social hållbarhet men inte ekologisk hållbarhet. Inga miljö- eller
klimatanpassningar av genomförande framgår.

G6

3

4

12

Initiativ tagare är Drakamöllan som tillhör privat sektor vilket innebär att initiativet kommer från en sektor som sedan har
innvolverat de andra sektorer.

G7

5

6

30

Att sammanföra nya svenskar och svenskar är inget nytt men genom opera och naturen som fokus är nytänkande. Det är
ett nytt sätt och en ny metod för att skapa en mötesplats för samverkan och utbyte mellan de boende i vårt område och våra
nya svenskar.

G8

3

4

12

Samarbete sker mellan olika aktörer och framförallt mellan likartade näringar.

Totalt
Urvalskriterie
S1

96

Poäng

Viktning

Summa

Motivering

0

15

0

Projektet bidrar inte till att målet uppfylls och det är inte heller syftet med projektet.

S2

0

12

0

S3

5

11

55

S4

2

8

16

Projektet bidrar inte till att målet uppfylls och det är inte heller syftet med projektet.
Projektet involverar unga och nya svenskar genom aktiviteter med fokus på kultur, natur och fritidsaktivieter. Projektet
samarbetar med olika sektorer och bidrar till att skapa en mötesplats för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan
föreningar, företag, boende i området och nya svenskar.
Projektet bidrar till ökad kvalité och tillgänglighet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter.

S5

0

6

0

Projektet bidrar inte till att några nya företag skapas.

S6

0

10

0

Projektet bidrar inte till att det skapas några nya arbetstillfällen.

S7

0

6

0

Projektet bidrar inte till att det skapas några nya produkter och tjänster.

Totalt

71

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

Bilaga Bedömningsprotokoll Innovationscentrum för landsbygden sydöstra Skåne 2016-1986_2016-04-25

Bedömning av urvalskriterier
SUMMERING

Projektnamn: Innovationscentrum för landsbygden

Urvalskriterier

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier

160

104

Fond: EJFLU

Specifika urvalskriterier

340

262

Insatsområde: 1

Summa

500

366

Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna
innan du börjar med bedömningen!
Avslagsnivå: 200p

Poäng

Viktning

Summa

2

4

8

Projektet är förankrat bland företag och kommuner men inte hos föreningar och boende.

G2

5

2

10

G3

2

4

8

G4

5

4

20

Projektsökande har tidigare drivit EU-projekt och har projektledare och ekonom anställt i projektet.
Kommer att arbeta med en målgruppen som är underrepresenterade. Kommer att ta fram en handlingsplan för hur
arbetet med de horisontella målen ska genomföras.
Nyttan av projeket tillfaller en bred allmänt och involverar alla kommuner i verksamhetsområdet.

G5

2

4

8

Långsiktig investeringsmodell, social hållbarhet men inte ekologisk hållbarhet. Inga miljö- eller klimatanpassningar i
projektidén.

G6

3

4

12

Projektet har tagits fram i samarbete med företagare i kommunen vilket innebär två sektorer, offentlig och privat.

G7

3

6

18

Ingen ny modell men vidareutvecklar en befintlig modell mot landsbygden vilket är innovativt.

G8

5

4

20

Samarbete sker mellan olika näringar och företagare.

Beslut

Urvalskriterie
G1

Totalt
Urvalskriterie
S1

Journalnummer: 2016-1986

Motivering

104

Motivering

Poäng

Viktning

Summa

3

15

45

Innefattar inte samtliga men flertal av målen.

S2

3

12

36

Projektet syfte är att öka innovationskraften och därmed tillväxten. Koppla behoven till redan existerande resurser och
kompetenser. Projektet kommer att genomföra kompetenshöjande.

S3

5

11

55

Projektets syfte är att skapa arenor för företagsutveckling och nya mötesplatser.

S4

2

8

16

Projektet bidrar till ökad framtidstro och hållbar tillväxt genom att det skapar nya arbetstillfällen och nya företag.

S5

5

6

30

Projektet ska bidra till att minst tre nya företag ska startas.

S6

5

10

50

Projektet ska bidra till att skapa fyra nya arbetstillfällen.

S7

5

6

30

Projektet kommer att bidra till att nya produkter och tjänster skapas.

Totalt

262

