Sök finansiering
till din idé
Nu finns det 39 miljoner kronor till år 2020
– för en levande och livskraftig landsbygd

Har du en idé om hur du,
tillsammans med andra, kan
utveckla landsbygden? Då är du
välkommen att höra av dig till oss
på Leader Linné Småland.
Vi vill utveckla landsbygden, göra den
livskraftig och levande, och där behövs
du och dina idéer. Vi finns när du vill
diskutera din idé och när du behöver hjälp
att utveckla den. Vi samarbetar med andra
leaderområden i både Sverige och andra

EU-länder så vi har ett brett kontaktnät. Vi
hjälper dig att bygga broar som skapar nya
samarbeten på din resa från livskraftig idé
till levande landsbygd.

Vad är Leader?
Leader är ett arbetssätt inom EU
för att utveckla landsbygden.
Grundidén är att sammanföra
aktörer från den lokala bygden och
att samarbeta över gränserna.

Du kan söka stöd hos Leader Linné
Småland inom dessa områden
Entreprenörskap och självförsörjning
Fokuserar din idé på entreprenörskap, företagande och tillväxt? Eller kanske kompetensutveckling eller integration på arbetsmarknaden? Då kan du söka stöd inom detta område:
Entreprenörskap och självförsörjning.

Öppenhet för det okända
Sök stöd för din idé i området Öppet för det okända ifall din idé fokuserar på innovationer, nya
affärsidéer eller nya typer av samarbetsformer. Våga testa nytt!

Spännande miljöer där människor och idéer kan växa
Kommer din idé att fokusera på att skapa mötesplatser – fysiska eller virtuella – där människor
med olika bakgrund, erfarenhet och kompetens kan mötas? Sök då stöd inom området Spännande
miljöer där människor och idéer kan växa.
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Vad gör Leader Linné Småland?
Leader Linné Småland är en ideell förening med
verksamhet i åtta kommuner: Alvesta, Ljungby,
Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och
Älmhult. Vårt kontor finns i Alvesta men vi kommer
gärna ut till er för att diskutera idéer. Fram till år
2020 kommer har vi 39 miljoner kronor till idéer som
utvecklar landsbygden – stöd som du kan söka på
www.leaderlinne.se.
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