Möte: kl. 18.00-22:30
Plats: Tobaksgatan 11, Ystad (Ursprunglig mötesplats: Kommunhuset, Sjöbo)
Närvarande: Sofie Bredahl, Patrik Juhlin, Lennart Holst (lämnade mötet kl. 22.00 efter §6.4),
Carina Almedal, Madelene Johansson, Andrea Nowag, Linn Theisen.
Ej närvarande: Thorbjörn Sjunneson, Sven-Anders Sölveborn, Margareta Fries, Ulrika Fausö,
Olle Viberg, Lilian Schimmele.
Övriga närvarande: Personal: Kristin Persson och Julia Falkman.
Praktikant: Karin Persdotter

1. Bedömningsprotokoll Must-SM i Kivik 2016-6565_2016-12-07
2. Bedömningsprotokoll Förstudie Hantverkskompetens 2016-6597_2016-12-07
3. Bedömningsprotokoll Uppdrag: Ung och delaktig 2016-6598_2016-12-07

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

Andrea Nowag valdes till justeringsperson.

Styrelsen godkände dagordningen med en ändring av ett av datumen för föregående
mötesprotokoll som blivit fel i kallelsen, från 2016-12-07 till 2016-11-07.

Protokollet från LAG-mötet 2016-11-07 lades till handlingarna.
Protokollet från LAG-mötet 2016-11-15 lades till handlingarna.

Projektnamn

Must-SM i Kivik

Sökande

Svenska musterier ideell förening

Journalnummer

2016-6565

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

7 av 13 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
Insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader,
delmål 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4. Projektet syfte är att höja
äppelmustensstatus som fest- och måltidsdryck lokalt,
regionalt och nationellt, främja tillverkning, försäljning och
användning av kvalitetsmust, stödja samverkan mellan
företag samt gynna besöksnäringen på Österlen med fokus
på den lokala äppel- och mustnäringen. Projektet syfte är
också att arrangera workshops för gymnasiestudenter,
befintliga odlare och butiker, restauranger och
dryckesbranschen. Projektet bidrar till lokal förädling och
produktutveckling, samverkan för utveckling av nya lokala
marknader samt workshops för kompetensöverföring och
kompetenshöjande insatser.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till ekonomisk utveckling på landsbygden
vilket är det grundläggande målet för Jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Projektet bidrar också till
landsbygdsprogrammet, unionsprioritering 6 genom att
projektet bidrar till företagsutveckling och stärkt
konkurrenskraft.

Villkor

1. Projektägaren är en förening.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget.
5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.

Totalpoäng för urvalskriterier

310

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 310 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll Must-SM i Kivik 2016-

6565_2016-12-07.
LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala
utvecklingsstrategi med kompetenshöjande insatser för
odlare och restaurangbranschen men också
kompetensöverföring till skolungdomar. Projektet bidrar
också i förlängningen till ökad besöksnäring och nyttan
med projektet tillfaller så väl företag som organisationer
och en bred allmänhet. Projektet antas dessutom skapa
arbetstillfällen.
Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

-

Totalt stödbelopp

1 107 223 SEK

Projektstöd

741 839 SEK

Övrigt offentligt stöd

0 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG

365 384 SEK

Privat finansiering

205 000 SEK

Stödnivå (%)

84 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 84 % i och med att projektet
har privat finansiering som motsvarar 16 %. Stödnivån på
84 % grundar sig på att syftet med projektet är att höja
äppelmustens status och att marknadsföra ett alkoholfritt
alternativ. Syftet är också kompetenshöjande insatser för
odlare och restaurangbranschen också
kompetensöverföring till skolungdomar. Det kommer
också att erbjudas master classes där allmänheten bjuds in.
I förlängningen bidrar projektet till besöksnäringen genom
eventet. Detta innebär att nyttan av projektet tillfaller så
väl företag som organisationer och en bred allmänhet.

Ideell insats

Ideellt arbete: 348 727 SEK
Ideell resurs: 36 500 SEK

Projektnamn

Marinpedagogisk verksamhet (MPV) i Ystads kommun

Sökande

Ystads kommun

Journalnummer

2016-6586

Kontroll av jäv

Andrea Nowag och Patrik Juhlin anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

5 av 13 ledamöter är närvarande vilket innebär att LAG
inte är beslutsmässig.

LAG beslutar att behandla projektet på nästa LAG-möte den 19 december 2016.

Projektnamn

Förstudie Hantverkskompetens

Sökande

Sjöbo kommun

Journalnummer

2016-6597

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

7 av 13 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

1. Närproducerat och nya lokala marknader

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
Insatsområde 1, Närproducerat och nya lokala marknader,
delmål 1.2 och 1.4 vilket innebär att projektet bidrar till att
målen inom den lokala utvecklingsstrategin uppfylls.
Projektets syfte är att bevara hotad kompetens genom att
undersök möjligheterna att skapa en yrkesutbildning vilket
går i linje med del 1.2, att skapa system och metoder för
kompetensöverföring samt att skapa ökad framtidstro, 1.4.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet genom att bidrar till att uppfylla
prioriteringen, främja kunskapsöverföring och innovation
på landsbygden.

Villkor

1. Projektägaren är en myndighet.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget.

5. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.
Totalpoäng för urvalskriterier

216

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 216 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll Förstudie
Hantverkskompetens 2016-6597_2016-12-07
LAG anser att projektet ligger helt i linje med vår lokala
utvecklingsstrategi. Förstudien kan leda till nya varaktiga
samarbeten mellan olika aktörer t.ex. ägare av
kulturhistoriska byggnader, utbildningsanordnare och
byggbranschen samt nya system och metoder för
kunskapsöverföring. Projektet bidrar till att bevara hotad
hantverkskompetens i området och nyttan kan komma att
täcka hela verksamhetsområdet vid ett genomförande.
Projektet kan leda till ökad ekonomisk tillväxt och ökad
framtidstro.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

Projektet ska revidera den ideella insatsen så att den
uppgår till 30 % av stödbeloppet, dvs. en ökning med
37 500 SEK.

Totalt stödbelopp

385 517 SEK

Projektstöd

258 296 SEK

Övrigt offentligt stöd

0 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG

127 221 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Stödnivå 100 % motivering: Projektets målgrupp är
byggbranschen, potentiella studenter och fastighetsägare.
Projektet syfte är att göra en förstudie kring möjligheten
att starta en specialiserad utbildning med fokus på
traditionella hantverks- och byggmetoder och på så vis
bevarad hotad hantverkskompetens i området. Detta
innebär att projektet har ett allmänintresse och är därmed
berättigad till stödnivå på 100 %.

Ideell insats

Ideellt arbete: 115 655 SEK (78 100 SEK)

Ideell resurs: 0 SEK

Projektnamn

Uppdrag: Ung och delaktig

Sökande

Tomelilla kommun

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Journalnummer

2016-6598

Kontroll av beslutsmässighet

7 av 13 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
Insatsområde 2 kommunikation och tillgänglighet, delmål
2.1 och 2.3 vilket innebär att projektet bidrar till att målen
i den lokala utvecklingsstrategin uppfylls. Projekts syfte är
att öka delaktigheten bland unga och nya svenskar samt att
utbilda unga och nya svenska hur de kan vara med och
påverka i samhället vilket går väl i linje med delmål 2.3
inkludering av områdets invånare med fokus på unga och
nya svenskar.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet inom lokalt ledd utveckling
genom att bidra till landsbygdsprogrammets
unionsprioritering 6 med fokus på social delaktighet och
ekonomisk utveckling på landsbygden.

Villkor

1. Projektägaren är en myndighet.
2. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
3. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
4. Ansökan har en kostnadseffektiv och realistisk budget.
5. Projektet fick ej två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier och uppfyller därför inte detta villkor.

Totalpoäng för urvalskriterier

-

LAG-beslut

Avslag

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick ej två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier och uppfyller därmed inte villkor nummer
fem (5) vilket innebär att ansökan per automatik får avslag.
Bilaga 3. Bedömningsprotokoll Uppdrag: Ung och delaktig 20166598_2016-12-07
LAG anser att projektet ej utgörs av trepartnerskapet samt
att liknande projekt redan har genomförts i
verksamhetsområdet.

19 december 2016, kl. 18.00 i Ystad, beslutsmöte samt utvärdering och uppföljning
24 januari 2017, kl. 17.00 i Sjöbo, utbildning i de horisontella kriterierna
1 mars 2017, kl. 16.00 i Tomelilla, beslutsmöte

Vice ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Julia Falkman, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Sofie Bredahl, ordförande

Andrea Nowag, ledamot

Bedömningsprotokoll Must-SM i Kivik 2016-6565_2016-12-07
SUMMERING

Projektnamn: Must-SM i Kivik

Urvalskriterier

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier

160

100

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Specifika urvalskriterier

340

210

Insatsområde: 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Summa

500

310

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

Beslut

Journalnummer: 2016-6565

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

2

4

8

Projektet är förankrat hos musteriproducenter i Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo kommuner samt hos den ideella föreningen
Svenska musterier ideell förening.

G2

3

2

6

Projektägarna har erfarenhet av att driva projekt. Det finns flera personer involverade i projektet med olika kompetenser.

G3

2

4

8

G4

2

4

8

G5

3

4

12

Alla hållbarhetsaspekter är beaktade (fler äpplen tas omhand: miljömässiga och ekonomiska aspekter, möjlighet till fler
arbetstillfällen: sociala aspekter, ökad efterfrågan på kvalitet som ska medföra fler ekologiska odlingar: miljömässig aspekt).

G6

5

4

20

Aktörerna har varit med att ta fram projektidé och projektplan tillsammans och bidrar till att projektet genomförs.

G7

3

6

18

Projektet tar ett nytt grepp om och vidareutvecklar en redan befintlig idé.

G8

5

4

20

Projektet innebär samarbete mellan olika näringar t.ex. besöksnäring, handel, produktion, restauranger och
utbildningsaktörer.

Totalt

Motivering

Projektets grundsyfte är inte att främja jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling eller icke-diskriminering, men
projektgruppen har beaktat frågorna.
Nyttan med projektet tillfaller företag inom så väl äppelbranschen som besöksnäringen, i viss mån även boende i
närområdet.

100

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

3

15

45

Projektet innebär ett samarbete mellan besöksnäring, produktion, restauranger och utbildningsaktörer. Projektet utvecklar
lokala marknader för närproducerade produkter och gör närproducerade varor mer tillgängliga och kända.

S2

3

12

36

Projektet innebär en ökad marknad och ger förutsättning för kunskapsöverföring mellan odlare, producenter, förädlare och
grossister.

S3

5

11

55

Projektet bidrar till produkt- och företagsutveckling, innebär kunskapsutbyte och kontaktskapande i alla led från produktion
till förädling samt innehåller insatser som stödjer aktörernas arbete med att möta konsumenternas behov och önskemål.

S4

3

8

24

Projektet kan skapa ekonomisk tillväxt hos de företag som deltar, men även gynna de företag som inte deltar. Projektet höjer
värdet på de förädlade produkterna, nya försäljningskanaler uppstår och detta stimulerar framtidstron hos företagarna.

S5

2

6

12

Projektet kan bidra till att skapa förutsättningar för nya företag.

S6

2

10

20

Projektet skapar utrymme och stimulans för nyföretagande vilket bör skapa förutsättningar för ett eller flera nya
arbetstillfällen.

S7

3

6

18

Projektet bidrar till skapandet av nya produkter.

Totalt

Motivering

210

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

Bedömningsprotokoll Förstudie Hantverkskompetens, 2016-6597_2016-12-07
SUMMERING

Projektnamn: Förstudie Hantverkskompetens

Urvalskriterier

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier

160

84

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Specifika urvalskriterier

340

132

Insatsområde: 1. Närproducerat och nya lokala marknader

Summa

500

216

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

Beslut

Journalnummer: 2016-6597

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1

2

4

8

Projektet är förankrat hos berörda parter i närområdet och det anges i ansökan vilka som kan vara behjälpliga med att
hitta ytterligare kontakter. Projektet är inte förankrat i hela verksamhetsområdet.

G2

5

2

10

Sjöbo kommun har erfarenhet av att driva EU-projekt.

G3

2

4

8

Projektet beskriver hur jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke- diskriminiering kommer att beaktas under
genomförandet av projektet och dessa parametrar har beskrivits i projektplanen.

G4

3

4

12

Nyttan kan komma att täcka hela verksamhetsområdet vid ett genomförande. Ämnet är kanske inte lockande för den
breda allmänheten, men väl för de som är engagerade inom sektorn. Det kan komma att skapa ett bredare engagemang
kring specifika kulturobjekt.

Motivering

G5

2

4

8

Projektet har ett visst hållbarhetstänk (miljö: materialval och energi, social: eftergymnasial utbildning, ekonomisk:
bevarande av gamla byggnader och eventuella anställningar). Det är dock själva genomförandet med dess resultat som
har detta syfte, inte förstudien i sig.

G6

3

4

12

Initiativet kommer från offentlig sektor men privat sektor (byggbranschen) ska bidra till att projektet genomförs.

G7

3

6

18

Projektidén är en vidareutveckling av en redan befintlig idé och går i linje med vår lokala utvecklingsstrategi och andra
lokala och regionala planer. Eftergymnasiala utbildningar inom byggnadsvård finns men är nytt för vår region. Det anses
innovativt att utbildningen planeras och görs i samarbete med byggbranschen och med ägare av kulturhistoriskt
intressanta byggnader.

G8

2

4

8

Förstudien kan leda till nya varaktiga samarbeten mellan olika aktörer t.ex. ägare av kulturhistoriska byggnader,
utbildningsanordnare och byggbranschen. Det beskrivs dock inte tillräckligt tydligt hur samarbetet ska se ut i ansökan.

Totalt

84

sid 1 av 2

Bedömningsprotokoll Förstudie Hantverkskompetens, 2016-6597_2016-12-07
Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

2

15

30

Projektet möjliggör en utveckling av lokala marknader och eventuellt kan de som redan finns göras mer kända och
tillgängliga. Projektet möjliggör samverkan inom huvudsakligen samma näring, dvs. byggbranschen.

Motivering

S2

3

12

36

Projektet möjliggör metoder för kompetensöverföring först i själva genomförandet, och då kompetenshöjande insatser
som riktar sig till aktörer i närområdet. Genomförandet av projektet kan ge möjligheter att bevara den värdefulla
kompetens som finns och som annars riskerar att dö ut.

S3

2

11

22

Projektet kan ge svar på vad som går att utveckla och möjliggör en arena för kunskapsutbyte och det att möta
konsumenters behov och önskemål uppfylls om utbildningen blir av.

S4

3

8

24

Förstudien kan tydliggöra behoven i denna bransch och med hantverket i fokus ökar framtidstron. Projektet kan leda till
ökad ekonomisk tillväxt och ökad framtidstro.

S5

0

6

0

Projektet är en förstudie och bidrar i sig inte till att några nya företag skapas.

S6

2

10

20

Om en ny utbildning startas skapas lärartjänster och så småningom även arbeten inom hantverksyrket.

S7

0

6

0

Förstudien bidrar inte med en ny produkt eller tjänst, men kan identifiera behoven av nya produkter/tjänster.

Totalt

132

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

sid 2 av 2

Bedömningsprotokoll Uppdrag: Ung och delaktig 2016-6598_2016-12-07
SUMMERING

Projektnamn: Uppdrag: Ung och delaktig

Urvalskriterier

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier

160

58

Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Specifika urvalskriterier

340

0

Summa

500

58

Insatsområde: 2. Kommunikation och tillgänglighet
Fyll i rätt viktning för de specifika urvalskriterierna
innan du börjar med bedömningen!
Avslagsnivå: 200p

Poäng

Viktning

Summa

2

4

8

Projektet är främst förankrat i Tomelilla kommun som organisation.

G2

5

2

10

Det finns erfarenhet av att driva EU-projekt och LEADER-projekt och flera olika kompetenser är involverade i
projektet.

G3

5

4

20

Projektet har fokus på unga och unga nyanlända, involverar etablerade politiker samt har ett visst fokus på
jämställdhet.

G4

3

4

12

Projektet gynnar ungdomar och därmed indirekt även föräldrar, släktingar, vänner och grannar osv, dvs en bred
allmänhet, dock enbart i närområdet.

G5

2

4

8

Projektet har ett socialt hållbarhetsfokus och därmed indirekt ekonomiskt hållbarhetstänk, men det saknas miljöoch klimataspekter i ansökan.

G6

0

4

0

Alla tre sektorer finns inte med i projektet samt att samarbete mellan sektorer inte tydliggörs i ansökan.

G7

6

0

G8

4

0

Totalt

58

Beslut
Urvalskriterie
G1

Urvalskriterie
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

Poäng

Viktning
15
12
11
8
6
10
6
Totalt

Summa

Journalnummer: 2016-6598

Motivering

Motivering

0

Summa för varje urvalskriterier är poäng multiplicerat med viktning

