Projektpresentation: kl. 16.00-16.30
Möte: kl. 16.30-21.10
Plats: Kommunhuset, Tomelilla
Närvarande: Andrea Nowag (offentlig/Ystad), Carina Almedal (privat/Tomelilla), Filip Måbring
(privat/Sjöbo) valdes in 16.45, Karin Lintrup (privat/Ystad) kom 16.10, Lilian Schimmele
(offentlig/Tomelilla), Linn Thiesen (ideell/Tomelilla), Lotten Kolare(valbereningen) avvek 17.15,
Madelene Johansson (offentlig/Ystad), Mats Carlsson (ideell/Simrishamn), Mats Genberg
(privat/Simrishamn), Patrik Karlsson (ideell/Ystad), Sofie Bredahl (offentlig/Simrishamn),
Thorbjörn Sjunneson (offentlig/Sjöbo).
Ej närvarande: Bengt Andersson (ideell/Ystad), Margareta Fries (ideell/Sjöbo), Patrik Juhlin
(privat/Ystad)
Övriga närvarande: Cornelia Berglund, och Karin Dahl (personal).
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Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enighet med stadgarna.

Madelene Johansson valdes till justeringsperson.

LAG godkände dagordningen, med tillägget av punkt 8.2 samt 8.3.

Föregående mötesprotokoll från 2017-08-23 lades till handlingarna.

Valberedningen föreslog Filip Måbring som ledamot för privat sektor Sjöbo. LAG beslutade
enhälligt att välja in Filip Måbring till LAG.

Projektnamn

YINK – Ystad Inkubator

Sökande

Sydostkraft

Journalnummer

2017-2099

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

12 av 15 ledamöter var närvarande, men nyvalda ledamot
Filip valde att inte röst. 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 System och metoder för kompetensöverföring och
samarbeten inom/mellan privat, ideell och offentlig sektor och
insatsområde 2 Kommunikation och tillgänglighet, delmål 2.1
Attrahera och utveckla kreativa kompetenser och nya lokala
finansieringsmöjligheter. Projektets syfte är att undersöka
förutsättningarna för en verksamhet som kan stödja och
stärka tillväxten hos företag. Projektets syfte går väl i linje
med insatsområde 1.

Fond

Regionala utvecklingsfonden

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i Regional- och
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling genom
att bidra till stärkt entreprenörskap och företagande i det
lokala utvecklingsområdet.

Villkor

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

Totalpoäng för urvalskriterier

226

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 226 poäng och kom över avslagsnivån på
200 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll_YINK_2017-2099_
SJV_170927
LAG anser att projektet bidrar till stärkt entreprenörskap
och företagande genom att projektet involverar brett med
företag och organisationer. Förstudien skapar
förutsättningar för att en ny marknad testas. Digital turism
är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede där system och
metoder för kompetensöverföring behövs.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.

Projektstöd (EU/stat)

201 854 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

99 421 SEK

Totalt stödbelopp

301 275 SEK

TOTAL FINANSIERING

301 275 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 100 % då det syftar till att öka
landsbygdens attraktivitet och konkurrenskraft.

Ideell insats

Ideellt arbete: 124 960 SEK
Ideell resurs: 0 SEK

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: Tänk brett, samarbete med relevanta
parter tex grundskolor, gymnasieskolor, yrkeshögskolor och andra liknande innovativa miljöer.

Förslag på mötestider för 2018 delades ut och ska betänkas till LAG-mötet i november. Lång tid
mellan sista möte i november och första i mars 2018, om ett projekt får återremittering på mötet i
november ska ett extra LAG-möte sättas in i januari.
På LAG-mötet i november ska vi titta på hur vi ska uppfylla indikatorerna och bedöma om
Jordbruksfonden ska öppnas 2018 och i så fall i vilken omfattning/begränsning.

Leaderkontoret arbetar vidare med frågan och kommer skicka ut information till eventuella
projektsökande.

Nästa LAG-möte är bestämt till tisdagen den 28 november kl. 16.00 i Simrishamn.

Ordförande Sofie Bredahl förklarade mötet avslutat.
Protokollförare

Justeringsperson

Cornelia Berglund, sekreterare

Karin Dahl, vik. verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Sofie Bredahl, ordförande

Madelene Johansson, ledamot
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Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1
G2

2
3

4
2

8
6

G3

2

4

8

G4

3

4

12

G5
G6
G7
G8

2
3
3
5

4
4
6
4
TOTALT

8
12
18
20
92

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

3

38

114

S2

2

10

20

S3

0

10

0

S4

0

10
TOTALT

0
134

Motivering

Projektet är förankrat bland berörda parter, störst förankring finns dock i Ystad kommun.
Det finns EU-projekterfarenhet från större projekt men inblandning av flera aktörer saknas.
Förstudieprojektet avser att involvera brett med företag och organisationer, med sikte på ytterliggare involvering i efterföljande fas. I förlängning kan projektet
innebära en stor effekt och inblandning av allmänhet och övriga.
Förstudien gynnar de som skulle vara aktuella för inkubatorcentrat, och när väl centrat finns så gynnar det en större målgrupp. Nyttan tillfaller mest potentiella
nystartade företag.
Förstudien har ett hållbarhetstänk, med särskild fokus på ekonomisk hållbar utveckling.
Privat och ideell sektor är väl synliga och involverade, offentlig sektor kommer att bli involverad i följande steg.
Det finns fler aktörer som tittar på möjligheterna för en innovationshub. Projektet särskiljer sig dock genom sitt fokus på digital turism.
Projektets grundidé är att skapa samarbeten och nätverk.

Motivering

Förstudieprojektet initierar kompetensöverföring och samarbeten som förstärks ytterligare i en kommande fas. Digital turism är i ett väldigt tidigt utvecklingsskede
där system och metoder för kompetensöverföring behövs.
Digital turism är i ett tidigt utvecklingsskede där en förstudie kan bidra till att skapa förutsättning för nya lokala marknader. Marknaden testas i förstudien.
Själva förstudien kommer att titta på vilken typ av kompetenshöjande åtgärder som behövs hos företagen, även om de inte genomförs i förstudien.
Kompetenshöjande åtgärd för dem som ingår i förstudiens styrgrupp och referensgrupper.
Förstudien i sig undersöker möjligheten att skapa en ny produkt/tjänst med försäljningsintäkter, även om den inte skapas under själva förstudien. Förstudieprojektet
bidrar i en kommande fas till nya produkter och tjänster.

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

92
134

500

226

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

