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Spännande projekt ska utveckla och stärka landsbygden -  
Leader Linné Smålands styrelse har tagit de första besluten! 
 
Under perioden fram till år 2020 finns det 39 miljoner kronor att söka för landsbygdsutveckling i 
Leader Linné Smålands verksamhetsområde. Området består av åtta kommuner i Kronobergs och 
Jönköpings län; Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult. 
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja den lokala 
utvecklingen.  
 
Styrelsen för Leader Linné Småland har haft sina första beslutsmöten och sex projekt har beviljats. 
Det handlar om sammanlagt ca 2,6 miljoner kronor i projektstöd som ska användas för att utveckla 
landsbygden. Nu återstår det slutgiltiga myndighetsbeslutet från Jordbruksverket.  
 
Under hösten kommer Leader Linné Småland genomföra ytterligare två beslutsmöten.  
 

Presentation av projekten: 
 
Förstudie: Grön landsbygdsintegration  
Nybrukarna i Tolg vill genom en förstudie undersöka möjligheten att kombinera grön rehabilitering, 
snabbspår till arbetsmarknaden och företagsskola för nya svenskar.  
 
Integration och innovativt entreprenörskap på landsbygden 
Individuell människohjälp i Vrigstad riktar projektet till personer med utländsk bakgrund som vill bli 
företagare. Genom fokusgrupper, föredrag och studiebesök vill man öka förståelsen för landsbygdens 
villkor och möjligheter. I den andra fasen i projektet utformas affärsplaner som möjliggör 
nyföretagande.   
 
Lokala och digitala informationspunkter 
Projektet innebär att genom nätverk mellan företagare skapa ett nytt koncept för turistinformation 
genom lokala och digitala informationspunkter. Målgruppen för projektet är företag inom 
besöksnäringen i Sävsjö kommun och angränsande kommuner. 
 
Offroad Småland 
Projektägaren har sin bas på Bolmsö. Projektet ska marknadsföra Småland som en attraktiv 
destination för besökare som vill ha en aktiv och äventyrlig semester. Utländska journalister bjuds in 
till guidade turer på Offroad-motorcykel för att visa på ett helhetskoncept med aktiviteter, mat och 
boende.  
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Unga på landsbygden – framtidens ledare 
Lammhults Ridklubb skapar en ny ungdomsverksamhet; en ledarskapsskola och unghästutbildning. 
Ungdomar utbildas och lär mer om unghästutbildning, hästnäringen och entreprenörskap. Projektet 
innehåller teoretisk och praktisk utbildning, studiebesök och internationellt utbyte.   
 
Hack för maten - Landsbygdshacket: Nytänkande affärsidéer för relationen mellan stad och 
landsbygd 
Föreningen Miljöresurs Linné driver projektet som fokuserar på livsmedelsförsörjning och 
lokalproducerad mat. Olika kompetenser ska mötas under nya former för att tillsammans ta fram  
nya affärsidéer, tjänster och produkter.  
 

 
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta: 
 
Annika Nilsson, Verksamhetsledare, Leader Linné Småland tfn 0705-600 206  
Eva Jacobsson Börjesson, Projektutvecklare, Leader Linné Småland, tfn 0705-600 691 
 


