Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027
Nordvästra Skaraborg består av tio kommuner: Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg,
Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun. Denna strategi bidrar till utveckling av den lokala
landsbygden genom Leadermetoden. Leader Nordvästra Skaraborgs styrelse ska vara drivande i arbetet med
att genomföra strategin och se till att måluppfyllelsen verkställs. Strategin ger styrelsen möjlighet att bevilja
stöd åt nytänkande och modiga projekt. Dessutom ger de insatser som strategin bygger på bränsle åt lokala
eldsjälar att få stöd för sitt engagemang, vilket är en förutsättning för lokalt förankrad utveckling och
innovation.
Strategin är helt och hållet byggd på lokala behov. Det gör att den är anpassad efter de utvecklingsmöjligheter
som finns i denna del av Sverige. Det skapar goda grunder för Leader Nordvästra Skaraborg att stödja lokala
innovatörer och entreprenörer på deras villkor, utifrån lokala resursflöden och naturresurser.

Vår vision

Med mod och stolthet krokar vi arm mot en
ännu bättre morgondag.

Modet möjliggör för eldsjälar att vara kreativa, testa nytt och samverka med andra. Mattradition,
företagaranda, föreningsliv, natur och kulturarv är byggstenar som vi är stolta över. Med omtanke om miljön
och människorna runtomkring kan livskraftiga verksamheter och företag växa och gro.
Låt oss vara jordnära!
Utifrån SWOT-analysen och partnerskapet har tre övergripande mål fastställts och till dessa har
insatsområden tagits fram för att uppfylla strategins mål och vision.

Våra mål
Smarta landsbygder
Vi vill bidra till aktiva lokalsamhällen genom att möjliggöra för människor att hitta lösningar på gemensamma
utmaningar. Leader Nordvästra Skaraborg bidrar till att fler samarbetsplattformar skapas på lokal nivå.

Drivet företagande
Vi vill stärka företagsamheten utifrån områdets kultur- och naturresurser. Vi stöttar initiativ som skapar
ekonomisk utveckling och tillväxt, där hänsyn tas till lokal natur och kultur.

Cirkulära system
Vi vill möjliggöra för människor att testa hållbara metoder med omtanke för kommande generationer.
Landsbygden är en resurs för grön omställning. Leader Nordvästra Skaraborg är platsen där cirkulära
modeller testas och sprids.

Våra insatsområden
Platsutveckling
Människors engagemang tas tillvara genom fler
mötesplatser och samarbetsmiljöer.
Bidrar till målet Smarta landsbygder

Hållbara lösningar
Ökad kunskap om cirkulära flöden och fler lokala
initiativ som använder, testar och utvecklar cirkulära
metoder. Bidrar till målet Cirkulära system

Företagsutveckling
Nytänkande och lärande stimuleras hos nya och
befintliga aktörer.
Bidrar till målet Drivet företagande

Samverkan kring sjöarna
Bidrar till samtliga mål

Nyfiken och vill läsa hela strategin?
Besök vår webbplats och ladda ner
strategin för 2023-2027.

