
 

PROJEKTSTÖD 
- Slutrapport 

  

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och 
resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för 
landsbygdsprojekt. 

Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till 
den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. 

Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar 
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia 
av slutrapporten till ditt leaderkontor. 

 

 

A.  Uppgifter om stödmottagare 

Namn och adress Journalnummer 

Projekt: Erfarenhetsutbyte mellan LAG 
 
Leader Nedre Dalälven 
Kölnavägen 25 
810 21 Gysinge 

 

2013 1445      

E-postadress 

info@nedredalalven.se  

B.  Uppgifter om kontaktpersonen 

Namn och adress 

Kia Olofsdotter 
Kölnavägen 25 
810 21 Gysinge 

 

Telefonnummer 

0291-213 14 

Mobiltelefonnummer 

070-344 96 80 

Faxnummer (även riktnummer) 

      

E-postadress 

kia@nedredalalven.se 

C.  Sammanfattning av projektet 

C.1.  Projektet genomfördes under perioden 



Från och med Till och med 

2012-11-22  2014-12-31 

  

Var genomfördes projektet? 

I Leader Nedre Dalälvens och Leader 3sams geografiska område. 

 

Här ska du kort och konkret beskriva projektet 

PROJEKTIDÈ 

Utbyta erfarenheter mellan LAG som varit med i flera programperioder och LAG som verkat endast i en programperiod. Här ett 
samarbete mellan Leader3sam (en programperiod) och Leader Nedre Dalälven (två programperioder). 

 

BAKGRUND 

Ledamöterna i LAG har en många gånger svår uppgift när de utifrån ansökan ska bedöma vilka förutsättningar ett beskrivet 
projekt har att bidra till uppfyllelse av utvecklingsstrategins mål. LAG-ledamöterna behöver få ökad kunskap om hur de projekt 
som beviljats stöd har utfallit. Sådan erfarenhetsåterföring är nödvändig för utvärdering av utförd verksamhet samt för 
framtagande av ny strategi inför nästa programperiod. 

 

SYFTE 

• Att ge erfarenhetsåterföring till LAG genom att tydliggöra utfallet av de projekt som LAG beviljat stöd. 

• Att medvetandegöra LAG om vikten av att ha en bra bild om det geografiska områdets förutsättningar inom olika områden. 

• Att ge LAG-ledamöterna vidgade vyer genom att få ta del av erfarenheter från ett annat leaderområde. 

• Att utvärdera genomförda projekt samt LAG-gruppens arbete. 

 

MÅL 

• Att ge LAG bättre kunskap i utformningar av lokala strategier och utformning av metoder för att kunna formulera och identifiera 
mätbara mål.  

• Öka LAG-ledamöternas erfarenhet, kompetens samt förmåga att bedöma vilka projekt som har förutsättningar att bli 
framgångsrika.  

D.  Målgruppen – vem riktade sig projektet till 
 

Personer eller grupper På vilket sätt har de fått nytta av projektet? 

LAG och kansli för Leader Nedre Dalälven och 3sam Vi har tagit del av varandras utvärderingsmetodik och arbetssätt. 
Har tagit lärdom av varandras misstag och inspirerats av 
lyckade arbetssätt, insatser och projektverksamheter. 

E.  Genomförandet av projektet 

E.1.  Varför ville ni genomföra projektet 

Vi tror att genom att lära sig av andra kan man uträtta mer. Det är intressant att jämföra arbetssätt och metoder för att kunna 
utvecklas och inte bara fortsätta i gamla spår. Vi ville lära oss att tänka nytt och se hur ett annat leaderområde fungerar praktiskt. 

E.2.  Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) 
 

Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 

Om de representerat organisation, 
förening, företag eller myndighet 
ange i så fall vilken. 

Män 2 Verksamhetsledare/ordförande, handläggare Leader Nedre Dalälven 

 
Kvinnor 2 Handläggare/verksamhetsledare, handläggare Leader Nedre Dalälven 

E.3.  Hur har ni förankrat projektet? 



Projektet är ett LAG-ägt projekt som bottnar i utvecklingsplanen för Leader Nedre Dalälven 2008-2014 i avsnitt D.6.1 
- Tillskott av nya intryck och idéer som skulle kunna tillämpas på hemmaplan. 
- Ökad kompetens genom att få ta del av andra arbetssätt och metoder än de som används hemmavid. 

- Ökad förståelse för hur det egna området och dess utbud av varor och tjänster uppfattas av personer med ett utifrånperspektiv 
  på Nedre Dalälvsområdet. 

- Nätverkskontakter utanför det egna leaderområdet, vilka utgör viktiga resurser för det egna arbetet. 

- Möjlighet för enskilda aktörer att knyta kontakter och marknadsföra sin verksamhet. 
- Generellt ökade kunskaper om andra delar av landet. 

 

Projektet överensstämmer också väl med avsnitt D.6.2 i utvecklingsplanen, där följande riktlinje anges: 
"- I övrigt eftersträvas formella samarbeten med andra leaderområden där detta kan ge tydliga mervärden jämfört med 
motsvarande verksamhet endast inom det egna området." 

 

LAG tycker att det är av stor vikt att ta del av andras erfarenheter. 

 

E.4.  Vilka har ni samarbetat med? 

Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under 
projektet? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, vilka 

Leader 3sam som är vår samverkanspartner samt lokala projekt i båda leaderområdena. 

   

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? 

 

 Ja  Nej 

Om ”Ja”, med vilka 

Lokala projekt i de båda områdena har fått kontakt med varandra. T.ex. Permakultur-projektet i Nedre Dalälvsområdet har 
koncept som är direkt överförbara till projekt inom Leader 3sam som under år 2015 planerar att genomföra en "Synvända". 

E.5.  Vad har ni genomfört i projektet? 

Fyra fysiska träffar varav två i Leader Nedre Dalälvens område och två i Leader 3sam:s område. Flera lokala projektredovisningar 
har gjorts på dessa träffar och nya kontakter har uppstått. 

E.6.  Har något gått bättre än planerat? 

Syftet var främst att LAG skulle lära sig av varandra men lokala projekt har visat att god överförbarhet fungerar i praktiken. 

E.7.  Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? 

Det har varit svårare än vi trodde att få LAG-ledamöterna att få ledigt från sina ordinarie verksamheter för att vara med på de 
gemensamma resorna till respektive område. 

F.  Projektets mål och resultat 

F.1.  Vilka resultat skapade projektet? 

Ökad kunskap hos respektive LAG och kansli. Nya nätverk. Nytt arbetssätt i utvärderingsarbetet och nya tankar i arbetet med 
framtagande av ny strategi. 

F.2.  Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? 
 



Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) 
Om målet bara är delvis uppfyllt, 
ange orsak 

-   Att ge LAG bättre kunskap 
i utformningar av lokala 
strategier och utformning 
av metoder för att kunna 
formulera och identifiera 
mätbara mål.  

 

-  Öka LAG-ledamöternas 
erfarenhet, kompetens 
samt förmåga att bedöma 
vilka projekt som har 
förutsättningar att bli 
framgångsrika. 

Ny strategi är framtagen utifrån 
erfarenheter från detta projekt. 

 

 

 

 

 

LAG har fått ökad kompetens 
och tagit lärdom av ett annat 
leaderområdes arbetssätt. 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

      

F.3.  Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? 

 Ja/Nej Om ”Ja”, på vilket sätt? 

Funktionshindrade Nej  Neutralt 

Hållbar utveckling Ja Hållbara jobb och livskraftiga verksamheter är två huvudmål i nya strategin  

Integration Ja Vi har fått projektidéer från annat leaderområde i integrationsfrågor 

Kompetenshöjning Ja Vi har lärt oss nya arbetssätt och metoder 

Jämställdhet Nej Neutralt 

Kvinnor Nej Neutralt 

Miljö Ja Se punkten för hållbar utveckling 

Ungdomar Ja LAG:s ungdomsrepresentanter har varit delaktiga i erfarenhetsutbytet 

F.4.  Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut? 

Mätbara resultat   
Resultat direkt 
efter projekt Kommentera och beskriv 

Antal nya företag   0 Inte syfte med detta projekt 

Antal nya produkter   0 Inte syfte med detta projekt 

Antal nya tjänster   0 Inte syfte med detta projekt 

Antal nya tekniker   1 Ny metod att utvärdera projekt har tagits 
fram 

Antal nya nätverk och mötesplatser   3 Projektnivå, kanslinivå och på  
LAG-ledamotsnivå 

Antal bevarade arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år 0 Inte syfte med detta projekt 

25 år eller äldre 0 Inte syfte med detta projekt 

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0 Inte syfte med detta projekt 

25 år eller äldre 0 Inte syfte med detta projekt 

Antal nya arbetstillfällen 

Män 
Yngre än 25 år 0 Inte syfte med detta projekt 

25 år eller äldre 0 Inte syfte med detta projekt 

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0 Inte syfte med detta projekt 

25 år eller äldre 0 Inte syfte med detta projekt 

Antal deltagare i utbildningar 

Män 
Yngre än 25 år 0 Ingen utbildning men kompetenshöjning 

25 år eller äldre 0 Ingen utbildning men kompetenshöjning 

Kvinnor 
Yngre än 25 år 0 Ingen utbildning men kompetenshöjning 

25 år eller äldre 0 Ingen utbildning men kompetenshöjning 

Totalt antal nya övernattningar per år   10 Intresse har väckts om varandras område 

Antal nya övernattningar för besökare från 
andra kommuner eller länder per år 

  10 Intresse har väckts om varandras område 

Totalt antal nya dagsbesökare per år   10 Intresse har väckts om varandras område 

Antal nya dagsbesökare från andra kommuner 
eller länder per år 

  10 Intresse har väckts om varandras område 

G.  Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
 
 



Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar 

Projektutvärderingsmetod 

 

 

Nya nätverk 

Nytt arbetssätt i projektutvärderingen 

 

 

Nya samarbeten mellan lokala projekt. 

Nytt samarbete mellan LAG 
Nytt samarbete mellan LAG:s kanslier 

Vi har lärt oss av Leader 3sam:s metod 
med intervjuer av genomförda projekt. 

 

Praktisk överförbarhet 

H.  Hur har ni spridit projektets resultat? 

Via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier samt utskick till kommunerna. 

J.  Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra 

Det är både roligt och nyttigt att lära sig från andra!  
Citatet "Utan spaning ingen aning" stämmer. Det är klokt att lära sig av andras misstag så att man inte behöver göra om dem. 

K.  Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet 
skapat 

Vi har använt oss av erfarenheter från detta projekt i framtagande av den nya strategin för kommande programperiod.  

L.  Bilagor 

 Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material 

 som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. 

 Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter 

 Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband 

 


