Möte: kl. 16:00-23.15 (mellan 17.00 och 17.45 presentation av projektsökande Södra färs
bygdegårdsförening u.p.a., Offentlig Måltid i Sverige AB och Maj-Britt Lindfors/Maja
Mångsidig).
Plats: Kommunfullmäktigesalen, Simrishamn
Närvarande ledamöter: Carina Almedal (privat/Tomelilla), Janet ten Have (ideell/Tomelilla),
Madelene Johansson (offentlig/SÖSK), Rigmor Löfvenhamn (privat/Sjöbo), Mats Carlsson
(offentlig/Simrishamn), Mattias Johansson (offentlig/Ystad), Ann-Margrete Clarén
(privat/Simrishamn), Daniel Jonsgården (offentlig/Tomelilla), Patrik Juhlin (privat/Ystad), Linda
Ohlsson (ideell/Simrishamn, Paula Vendel (privat/Ystad), Thorbjörn Sjunneson
(offentlig/Sjöbo) avvek 22.15 innan § 7.4 pga. jäv.
Närvarande suppleanter som går in som ordinarie pga. ej närvarande: Sofia Osburn
Sarstedt (suppleant/ideell/Simrishamn), Linnea Nystrand (suppleant/ideell/Ystad), Ingmar
Thorén (ideell/Sjöbo),
Närvarande suppleanter: Ann-Sofie Larsson (privat/Tomelilla) gick in som ordinarie 22.15
innan §7.4.
Ej närvarande: Patrik Karlsson (ideell/Ystad), Åsa Söderberg (ideell/Sjöbo), Bengt Andersson
(ideell/Ystad),
Övriga närvarande: Ellen Stenberg, Julia Falkman och Kristin Persson (personal)

Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2019-1929 Livet på landet daglig verksamhet på Bölvasahus 190828
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 2019-2691Solvalla Bygdegård, i rörelse till vardag och fest 190828
Bilaga 3. Bedömningsprotokoll 2019-2693 Fika för livet 190828
Bilaga 4. Bedömningsprotokoll 2019-2706 Textila Hantverkshuset för ALLA 190828

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat.

LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

Linnea Nystrand valdes till justeringsperson.

Dagordningen fastställdes.

Föregående mötesprotokoll från 2019-06-12 godkändes och lades till handlingarna.

LAG beslutade att omfördela 1 000 774 kronor från insatsområde 1 till insatsområde 2. Den nya
fördelningen blir således:
Insatsområde 1

7 207 770

Insatsområde 2

7 733 717

Insatsområde 3

4 470 765

Samarbete, 4

3 531 917

Drift, 5

12 375 000

TOTALT

35 319 169

Projektnamn

Livet på gården – Daglig verksamhet på Bölvasahus

Sökande

Anna Sofia Gudmundsdotter Fröberg Hansén

Journalnummer

2019-1929

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

15 av 15 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 för företag

Insatsområde

2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 2. Kommunikation och tillgänglighet, delmål 2.3
och 2.4. Projektet passar väl in i insatsområde 2.
Kommunikation och tillgänglighet eftersom projektet ökar
tillgängligheten för natur och fritidsmöjligheter för en ny
grupp människor som i dagsläget inte är lättillgängliga.

Projektet bidrar också till inkludering av områdes invånare
och löser ett stort samhällsbehov.
Fond

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU)

Motivering till fond

Ansökan är inom EJFLU vilket stämmer överens med
projektets syfte, mål och aktiviteter då man ska skapa en
plats på landsbygden och göra den tillgänglig för personer
som är aktiva inom daglig verksamhet, LSS m.fl.

Villkor

1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att projektet
uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt
stöd.
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget

Totalpoäng för urvalskriterier

Projektet fick 228 poäng och kom över avslagsnivån på
140 poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 2019-1929 Livet på landet
daglig verksamhet på Bölvasahus 190828

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

LAG tycker att det är ett intressant projekt och ser
möjligheter och efterfrågan inom leaderområdet. LAG ser
därför behov av att utreda förutsättningarna för detta.

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)

200 000 SEK

Egen privat finansiering

131 086 SEK

TOTAL FINANSIERING

331 086 SEK

Stödnivå (%)

60,41 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 60,41 % då nyttan för projektet
på sikt gynnar en bred målgrupp, samt att gränsen för
projektstöd för företag går på 200 000 kronor och
resterande är egen finansiering.

Ideell insats

Ideellt arbete: 0 SEK

Ideell resurs: 91 500 SEK
LAG:s rekommendation: LAG rekommenderar projektägaren att involvera representanter från
kommunerna i ett tidigt skede i utredningen för att ta tillvara på deras kompetenser och
erfarenheter.

Projektnamn

Solvalla bygdegård i rörelse till vardag och fest

Sökande

Södra Färs Bygdegårdsförening u.p.a.

Journalnummer

2019-2691

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

15 av 15 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 som bl.a. handlar om kommunikation och
tillgänglighet då syftet med projektet är att tillgängliggöra
och utveckla en befintlig mötesplats med en utomhusmiljö.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet då projektet syftar till att skapa en
attraktivare miljö på landsbygden.

Villkor

1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att projektet
uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt
stöd.
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget.

Totalpoäng för urvalskriterier

Projektet fick 203 poäng och kom över avslagsnivån på 200
poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns
i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 2019-2691 Solvalla Bygdegård, i
rörelse till vardag och fest 190828

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet kan leda till en gränsöverskridande mötesplats och
vill med bl.a. guidade turer och kunskapsspridning skapa ett
samförstånd mellan de som vistas i miljön att ta hand om
den på bästa sätt. En utomhusscen med möjligheter till
olika kulturella event kan locka fler målgrupper till
mötesplatsen.

Ändringar i ansökan

LAG har gjort ett avdrag för 100 000 kronor för scenen då
de inte anses vara en rimlig och realistisk budget (villkor 5).
Avdraget på det sökta beloppet för scenen/trädäcket och
räcket görs då scenens materialval och storlek är större och
dyrare än vad den behöver vara.

Villkor för stöd

LAG villkorar att scenen ska vara tillgänglig för
allmänheten.

Projektstöd (EU/stat)

572 571 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

282 013 SEK

Totalt stödbelopp

282 013 SEK

TOTAL FINANSIERING

854 584 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Nyttan tillfaller allmänheten vilket innebär att en stödnivå
på 100% är motiverad, dvs att projektet når en bred
målgrupp. Insatsen är inte inom Jordbrukssektorn.

Ideell insats

Ideellt arbete: 1 120 000 SEK

Projektnamn

Fika för livet! En lättsam föreläsning för seniorer om hälsa
och lustfyllda måltider för ett gott liv.

Sökande

Offentlig Måltid i Sverige AB

Journalnummer

2019-2693

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

15 av 15 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 till företag

Insatsområde

2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla flest indikatorer i
insatsområde 2 då den ryms inom det övergripande målet
med ökad attraktivitet och framtidstro för boende.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet genom att bidra till att höja
livskvaliteten och skapa en attraktivare livsstil på
landsbygden.

Villkor

1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att projektet
uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt
stöd.
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget.

Totalpoäng för urvalskriterier

Projektet fick 164 poäng och kom över avslagsnivån på 140
poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns
i Bilaga 3. Bedömningsprotokoll 2019-2693 Fika för livet 190828

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

LAG anser att projektet bidrar till långsiktiga vinster genom
ökat fokus på målgruppen. Projektet kan också bidra till
hälsoeffekter och en samhällsekonomisk vinst.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd,
däremot är ett avdrag på finansieringen gjort vid
handläggningen som LAG därefter har fastslagit då sökande
skrivit in fel belopp.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.

Projektstöd (EU/stat)

200 000 SEK

Totalt stödbelopp

200 000 SEK

Egen privat finansiering

189 636 SEK

TOTAL FINANSIERING

389 636 SEK

Stödnivå (%)

51,33 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 51,33 % Ansökan är inom tillåtet
intervall, och bedöms som projektstöd till företag då
projektet gynnar företaget och får det att växa genom att
testa en modell av föreläsningar i hopp om att kunna
expandera/utöka sitt företag. Nyttan av projektet tillfaller
dock de seniorer som kommer och tar del av
föreläsningarna men projektet bedöms ändå som
projektstöd till företag. Eftersom det sökta stödbeloppet är
200 000 är det rätt nivå.

Ideell insats

Ideellt arbete: 63 600 SEK
Ideell resurs: 60 000 SEK

Rekommendationer från LAG till projektgruppen: LAG rekommenderar att projektet tar
kontakt med kostcheferna i samtliga kommuner för att göra en tidig förankring i intressegruppen.

Projektnamn

Textila Hantverkshuset för ALLA

Sökande

Eva Maj-Britt Lindfors

Journalnummer

2019-2706

Kontroll av jäv

Frågan om jäv ställdes till LAG. Thorbjörn Sjunnesson
anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

15 av 15 ledamöter är närvarande med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG är
beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation. Thorbjörn Sjunnesson har anmält jäv och
suppleant Ann-Sofie Larsson ersätter honom och går
därmed in som ordinarie ledamot.

Åtgärd

Genomförande

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

2. Kommunikation och tillgänglighet

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 2, både inom 2.1 attrahera kreativa

kompetenser, men främst inom 2.3 och 2.4 med inkludering
om områdets invånare samt ökad tillgänglighet, utbud och
kvalitet av kulturupplevelser.
Projektets syfte är att skapa en mötesplats och en
samhörighet och möjlighet att ta tillvara på kreativa
hantverk där alla är välkomna.
Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet då det vill skapa en attraktivare
fritid och ta till vara på de kompetenser som finns på
landsbygden. Därmed ryms projektet inom fonden då det
vill utveckla landsbygden och dess attraktivitet.

Villkor

1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd.
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan.
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga generella
urvalskriterier.
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att projektet
uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt
stöd.
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget.

Totalpoäng för urvalskriterier

Projektet fick 292 poäng och kom över avslagsnivån på 200
poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna finns
i Bilaga 4. Bedömningsprotokoll 2019-2706 Textila Hantverkshuset
för ALLA 190828

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektidén med ett hantverkshus för alla skapar en arena
för möten mellan människor och utbyten av kunskap. Med
en tydlig bild av hur verksamheten ska kunna leva vidare
efter projekttiden och med ett tydligt entreprenöriellt tänk
kring kreativa näringar kan detta stimulera till att fler
personer vågar utveckla sina färdigheter och skapa
inkomstmöjligheter genom skapande och kursverksamhet.

Ändringar i ansökan

LAG har inte gjort några ändringar i ansökan om stöd,
däremot har LAG fastslagit ett avdrag (8 200 kronor) som
har gjorts för att sökande summerat fel.

Villkor för stöd

LAG har inte angett några villkor för stöd.

Projektstöd (EU/stat)

658 221 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

324 199 SEK

Totalt stödbelopp

982 420 SEK

Egen privat
finansiering/intäkter

406 500 SEK

TOTAL FINANSIERING

1 388 920 SEK

Stödnivå (%)

70,73 %

Motivering till stödnivå

Stödnivån för projektet är 70,73 % då nyttan av projektet är
bred och tillfaller alla som vill gå en kurs och lära sig mer
om textilarbete/hantverk. Stödnivån är inte 100 % pga.
intäkter.

Ideell insats

Ideellt arbete: 661 600 SEK
Ideell resurs: 10 000 SEK

Rekommendationer från leaderkontoret: LAG rekommenderar att projektet ser över
hyreskostnaden per år och kvadratmeter i hyreskontraktet, då LAG anser att kostnaden ligger på
en hög nivå för området.

Kristin informerar om ärendet Solelkluster Sydöstra Skåne 2016-5493, som inte ansökt om
slututbetalning inom tisdfristen, slutdatum plus 25 dagar. Därmed avskrivs projektet.
Påminnelser har gått ut både från Jordbruksverket och från leaderkontoret men ingen ansökan
har inkommit. Pengarna återgår till leaderområdet för nya projekt.

Inga övriga frågor finns.

Nästa LAG-möte är den 18 september 2019 kl. 16.00 i Ystad.

Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Justeringsperson

Ellen Stenberg, sekreterare

Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

Justeringsperson

Carina Almedal, ordförande

Linnea Nystrand, ledamot

2

2

3

2

2

2

2

Poäng

2
0

3

2

5
2

5

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

Urvalskriterie

S1
S2

S3

S4

S5
S6

S7

159

TOTALT

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

30

30
20

16

33

30
0

Summa

6

6
10

8

11

15
12

Viktning

69

TOTALT

12

10

8

15

4

10

Summa

10

6

5

4

5

2

5

Viktning

5

Generella urvalskriterier (G)

SUMMERING
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Urvalskriterie

228

69
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340
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Poäng

Maxpoäng

Projektet kan bidra till kompetensutveckling bland deltagarna.
Detta är inte syftet med projektet.
Projektet riktar sig till personer med funktionsvariationer, däribland unga och nya svenskar. Syftet med projektet är delvis att hitta samverkansformer med olika
samhällsnivåer och sektorer och skapa nya dialogformer.
Projektet syftar till att göra gården, samt omkringliggande natur och miljö, mer tillgänglig. Detta bidrar till en ökad kvalitet av natur- och fritidsaktiviteter för
målgruppen på denna specifika plats.
Enligt projektansökan kommer ett nytt företag med en ny verksamhetsinriktning att skapas, vilket bedöms som rimligt.
Projektet beräknas skapa forutsättningar för 0,5 nya arbetstillfällen.
Produkt/tjänst kommer att skapas och kommer att kunna ge försäljningsintäkter när projektet är slut.

Motivering

Projektet är delvis förankrat bland enhetschefer för daglig verksamhet i Tomelilla, Sjöbo, Ystads och Skurup kommun samt hos berörda föreningar, dvs. hos de parter
som skulle kunna ta del av verksamheten.
Inom familjeföretaget finns viss erfarenhet av att driva projekt, dock ej EU-projekt. Det finns kunskap och erfarenhet kring att driva företag, arbetsleda personer med
särskilda behov samt skötsel av mark, ridanläggning och byggnation.
Nyttan tillfaller brukarna, familjerna och dess nätverk. Nyttan tillfaller också kommunernas LSS-verksamhet och därigenom allmänheten. Organisationer som arbetar
för personer med funktionsnedsättning.
De tre dimensionerna beaktas men det framgår inte tillräckligt tydligt hur de ska uppnås.
Social hållbarhet genom ökad delaktighet, inkludering, tillgänglighet och förbättrad fysisk och psykisk hälsa hos deltagarna. Ekologisk hållbarhet genom ekologisk
odling, foderval och återbruk. Ekonomisk hållbarhet framgår inte tillräckligt tydligt.
En aktör från privat sektor, dvs. företaget som står som sökande, har tagit fram projektet. Diskussioner har skett med offentlig sektor. Ideell sektor har blivit
informerade, men dessa har ej varit delaktiga i att utforma projektet.
Det existerar redan ett flertal liknande gårdar i Skåne, bland annat en i leaderområdet (Ravlunda). Aktuellt projekt är en vidareutveckling då projektet tagit ett
större grepp och inkluderat fler aktiviteter i sin verksamhet.
Projektet syftar till att undersöka samarbetet mellan sökande, föreningar och kommunerna.

Motivering

2019-1929
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
2. Kommunikation och tillgänglighet

Bedömningsprotokoll Livet på gården - Daglig verksamhet på Bölvasahus
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SUMMERING
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203
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160
340

500

Poäng

Maxpoäng

Inga nya företag skapas genom projektet.
Projektet anger ej att ett nytt arbetstillfälle kommer att skapas under projektet
Utomhusscenen är en produkt som kan dra nya aktörer till mötesplatsen.

Ett stort antal aktiviteter planeras inom projektet som ökar tillgängligheten och utbudet av såväl natur- som kultur och fritidsaktiviteter.

Inte syftet med projeket.
Inte syftet med projeket.
Projektets fokus ligger på unga och nya svenskar.

Motivering

Projektidén är framtagen av av Bygdegårdsföreningen, men är väl förankrad hos andra aktörer, bl.a. Sjöbo kommun som varit delaktiga inför ansökan.
Projektidén i sig är inte unik, utan delar av momenten finns i andra delar av leaderområdet, men mötesplatsen med det gröna rummet, balansbanan, tillgängligheten
till grönområdet genom en toalett, möjligheten till kulturella event i form av en scen, kunskapsspridning om hur vi på bästa sätt kan ta hand om och ta vara på vår
fina miljö skapar en utökad mötesplats som idag inte finns i området.
Projektet planerar för samverkan med ett stort antal aktörer, och beskriver tydligt på vilket sätt man önskan att samarbetet ska ske.

Nyttan av projektet tillfaller främst de som bor och verkar i närheten av området och kan nyttja mötesplatsen.
Projektplanen redogör för hur de tre dimensionerna för hållbar utveckling ska beaktas under genomförandet av projektet men vi bedömmer att framförallt den
ekologiska och sociala hållbarheten genomsyrar projektet.

Projektet är förankrat hos ett antal aktörer i närområdet så som företag, organisationer och föreningar.
Projektet har ett stort antal personer med olika kompetenser kopplat till sig med kunskaper som är viktiga för att driva ett projekt. Erfarenhet av att driva EU-projekt
finns inte inom projektorganisationen utan sker genom stöd och råd av Sjöbo kommun.

Motivering

2018-3727
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
2. Kommunikation och tillgänglighet

Bedömningsprotokoll: Solvalla Bygdegård i rörelse till vardag och fest

Journalnummer
Fond
Insatsområde

3
3
5
3
2
3
2

Poäng

2
0
0
0
0

2

3

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Urvalskriterie

S1
S2
S3
S4
S5

S6

S7

Viktning

68

TOTALT

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

18

20

30
0
0
0
0

Summa

15
6
25
12
10
18
10
96

Summa

6

10

15
12
11
8
6

Viktning

5
2
5
4
5
6
5
TOTALT

Generella urvalskriterier (G)

SUMMERING

Poäng

Urvalskriterie

164

96
68

160
340

500

Poäng

Maxpoäng

Syftet är inte att attrahera kompetenser utan att utveckla kompetenser inom kosthållning för äldre.
Inte syftet med projektet
Inte syftet med projektet
Inte syftet med projektet
Inte syftet med projektet
Projektet kan inledningsvis innebära att företaget utökar med en kvarts tjänst. Det verkliga behovet förefaller dock som betydligt mer omfattande och projektet kan
således skapa förutsättningar för att på sikt generera minst ett nytt arbetstillfälle.
Tjänsten att kunna delta på föreläsningar som förhoppningsvis resulterar i hälsosamma livsval skapar framförallt mervärde för personer över 65 år men också för
sammhället genom förbättradt resursutnyttjande.

Motivering

Tillräcklig förankring. Intressegrupp tillsatt men allmänheten saknas
Erfarenhet av att driva projekt finns, dock ej EU-projekt.
Projektet riktar sig till en specifik målgrupp inom hela leaderområdet. En bredare förankring hos allmänheten och företag vore önskvärt.
Hur de tre hållbarhetsdimmensionerna skall beaktas är väl beskrivet i projektplanen.
Enbart en sektor har varit med och tagit fram projektidén och projektplanen.
Unikt inom leaderområdet.
Samarbete mellan olika aktörer, dock hade vi velat se tydligare beskrivningar av sammarbetet.

Motivering

2019-2693
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
2. Kommunikation och tillgänglighet

Bedömningsprotokoll: Fika för livet

Journalnummer
Fond
Insatsområde

3

5
3

3

3
3
3

Poäng

3
0
3

3

5
3
5

G1

G2
G3

G4

G5
G6
G7

Urvalskriterie

S1
S2
S3

S4

S5
S6
S7

4

2
5

5

Viktning

Specifika urvalskriterier (S)

30
30
30
192

24

45
0
33

Summa

15
18
15
100

12

10
15

15

Summa

SUMMA

6
10
6
TOTALT

8

15
12
11

Viktning

5
6
5
TOTALT

Generella urvalskriterier (G)

SUMMERING

Poäng

Urvalskriterie

292

100
192

160
340

500

Poäng

Maxpoäng

Projektansökan anger att tre företag kommer att skapas under projekttiden.
Projektansökan anger att minst ett nytt arbetstillfälle skapas under projekttiden.
Nya varor och tjänster med försäljningsintäckt skapas i leaderområdet.

Projektet kan attrahera och utveckla deltagarnas kompetenser.
Projektet bidrar inte till att målet uppnås.
Projektet kommer bl a att involvera unga och nya svenskar som kommer att få hantverksmetoder
Hantverkshuset i sig skapar ett ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter och dess planerade veckor och helgkurser kan locka besökare vid andra tider än högsäsong.

Motivering

Projektet är lokalt förankrat i Sjöbo kommun via kultursekreteraren. Det är även förankrat hos ideella föreningar såsom Lövestads motorklubb och Färs Härads
Hembygdsförening. Projektet är dessutom förankrat hos Folkuniversitetet och Svenska kyrkan.
Erfarenhet av att driva projekt finns, även av att driva Leaderprojekt via anställd i Sjöbo kommun.
Projektet involverar och nyttan av projektet tillfaller allmänheten, företag, organisationer och föreningar i närområdet.
Projektet beskriver kortfattat hur de tre dimensionerna för hållbar utveckling ska beaktas under genomförandet av projektet. LAG bedömer framförallt att den
sociala hållbarheten genomsyrar projektet.
Aktörer från två sektorer har tagit fram ansökan gemensamt, med en förankring hos såväl ideella föreningar som Svenska kyrkan och Folkuniversitetet.
Projektidén är ny i leaderområdet. Projektet innebär ett nytt sätt att bevara gamla hantverksmetoder och möjliggör textilåtervinning och återbruk.
Ett Hantverkshus För ALLA kan öppna upp för nya samarbeten och nätverk.

Motivering

2019-2706
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
2. Kommunikation och tillgänglighet

Bedömningsprotokoll: Textila Hantverkshuset för ALLA

Journalnummer
Fond
Insatsområde

