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Protokoll LAG-beslut via mail 2018-09-04
Svarande ledamöter: Mats Carlsson (Simrishamn/offentlig), Mats Genberg (Simrishamn/privat),
Patrik Karlsson (Ystad/Ideell), Patrik Juhlin (Ystad/privat), Andrea Nowag (Ystad/offentlig),
Madelene Johansson (SÖSK/offentlig), Carina Almedal (Tomelilla/privat), Hanna Axelsson
(Sjöbo/ideell), Daniel Jonsgården (Tomelilla/offentlig).

§ 1. Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan
LAG anser att projektet är intressant och passar väl in i den lokala utvecklingsstrategin för
LEADER Sydöstra Skåne. Efter inkommen komplettering har anknytning till och nyttan för
leaderområdet Sydöstra Skåne blivit tydligare och bättre motiverad. LAG har fått förtydligande
motiveringar avseende hur indikatorerna skall uppnås och målvärdena för ett antal indikatorer har
också höjts. LAG har därmed fått svar på samtliga frågor som ställdes i återremitteringen vilket
innebär att projektet också uppfyller villkor 4, Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att
projektet uppfyller tillräckligt med indikatorer i förhållande till sökt stöd och 5, Ansökan har en
rimlig och realistisk budget.
Projektnamn

Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Sökande

Coompanion Skåne

Journalnummer

2018-1773

Kontroll av jäv

Ingen anmäler jäv.

Kontroll av beslutsmässighet

9 av 15 ledamöter svarade med representation från
samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att LAG
är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 %
representation.

Åtgärd

Samverkansprojekt

Projekttyp

Projektstöd

Insatsområde

3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Motivering till insatsområde

Projektets resultat bidrar till att uppfylla indikatorer i
insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt, delmål
1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 och 3.3. Projektets syfte är
att tillstötta tillblivelsen av ett framtida biosfärsområde i
Vombsjsänkan samt att synliggöra vikten av hållbar
utveckling genom att lyfta områdets sociala, kulturella
och ekonomiska värden. Projektets syfte går väl i linje
med insatsområde 3.

Fond

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
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Motivering till fond

Projektet bidrar till att uppfylla målen i
Landsbygdsprogrammet för lokalt ledd utveckling genom
att lyfta och synliggöra vikten av hållbar utveckling inför
framtida klimatförändringar. Projektet kan även stötta
tillblivelsen av ett framtida biosfärsområde

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

277

LAG-beslut

Bifall

Motivering till LAG-beslut

Projektet fick 277 och kom över avslagsnivån på 200
poäng. Motivering till varje poäng för urvalskriterierna
finns i Bilaga 1. 2018-1773 Bedömningsprotokoll
Gräsrotsutveckling Vombsjösänkan. LAG anser att projektet
bidrar till att uppfylla målen i den lokala
utvecklingsstrategin genom att kartlägga, synliggöra och
stärka områdets sociala, kulturella och ekonomiska
värden.

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)

1 338 702 SEK

Övrig offentlig medfinansiering,
LAG (ingående kommuner)

659 360 SEK

Totalt stödbelopp

1 998 062 SEK

TOTAL FINANSIERING

1 998 062 SEK

Stödnivå (%)

100 %

Motivering till stödnivå

Nyttan av projektet tillfaller både boende och verksamma i
det tänkta biosfärsområdet. På lång sikt tillfaller nyttan
även samhället i stort då projektet kan inspirera och
engagera till fler initiativ för att uppnå klimatmålen. Den
breda målgruppen motiverar stödnivån på 100%.

Ideell insats

Ideellt arbete: 1 225 400 SEK
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Ideell resurs: 0 SEK

Kontroll av mailsvar
Carina Almedal, ordförande och Andrea Nowag, ledamot har kontrollerat mailsvaren och därmed
säkerställt beslutet via mail.

Protokollförare

______________________________
Kristin Persson, verksamhetsledare

Justeringsperson

______________________________
Carina Almedal, ordförande

Justeringsperson

______________________________
Andrea Nowag, ledamot i LAG

Bedömningsprotokoll Gräsrotsutveckling Vombsjösänkan
Journalnummer
Fond
Insatsområde

2018-1773
Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

G1
G2
G3
G4

2
5
3
3

5
2
5
4

10
10
15
12

G5

3

5

15

G6

3

6

18

G7

3

5

15

TOTALT

95

Urvalskriterie

Poäng

Viktning

Summa

S1

3

25

75

S2

2

22

44

S3

3

16

48

S4

3

5

15

TOTALT

182

Motivering

Projektet är förankrat hos berörda parter via referensgruppens medlemmar.
Coompanion Skåne har lång erfarenhet av att driva projekt och har bedrivit EU-projekt.
Lokalt engagemang är ett ledord i projektet, då främst för de som bor och verkar i det tänkta biosfärområdet.
Projektet genomsyras främst av ekologisk hållbarhet.
Projektansökan har tagits fram av en arbetsgrupp med aktörer från såväl ideell som privat sektor, och den offentliga sektorn blir synlig genom projektets finansiering
samt genom deltagare i referensgruppen.
Biosfärområdesansökningar har tidigare tagits fram på flera håll, troligen också med metoder där de boende och verksamma i området har involverats. Detta projekt
har dock tydliga tankar och metoder för denna involverande process som verkar nytänkande och kreativ.
Syftet med projektet är att skapa samarbete mellan olika näringar och aktörer i området. Projektbeskrivningen kunde utvecklats något gällande samverkan med
olika aktörer och hur de kommer att involveras.
Motivering

Effekterna av påverkansarbetet inom projektet kan leda till att miljön och vattenkvalitén förbättras, i synnerhet om det kan leda till att området blir utsett till ett
biosfärområde.
Projektet går ut på att stärka och utbilda boende och verksamma om ekologi/miljö och miljölösningar avseende energi, avlopp, byggande, hållbar och cirkulär
ekonomi och konsumtion. Projektet kommer att ska kunskaper och insikter i hur klimatförändringarna påverkar oss.
Flera aktiviteter handlar om insatser som ökar förståelsen för hur de boende och verkande i området ska förstå områdets natur och kulturvärden och höja
kunskapsnivån kring hållbarhetsfrågor.
Samarbete med högskola/universitet görs då inbjudna föredragshållare som forskare från Lunds Universitet, och SLU Alnarp bidrar med sin specialistkunskap i
specifika frågor.

SUMMERING

Maxpoäng

Poäng

Generella urvalskriterier (G)

160
340

95
182

500

277

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA

