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Vi verkar för en levande landsbygd och lokalt ledd utveckling. Under perioden
2014-2020 har vi stöttat över 100 lokala utvecklingsprojekt inom besöksmålsutveckling, biobaserad ekonomi och kreativitet och entreprenörskap.
Vi är glada att meddela att vi har tilldelats ytterligare cirka 1,4 miljoner kronor
från Landsbygdsfonden som ska bidra till återuppbyggnaden av den lokala ekonomin efter covid-19. Totalt har föreningen Leader Nordvästra Skaraborg
cirka 8 miljoner kronor att fördela till nya utvecklingsprojekt under detta och
kommande år.

Götene ryttarklubb ska utveckla en mötesplats för barn och ungdomar där hästintresse, natur- och djurintresse,
glädje och gemenskap är i fokus. Klubben vill skapa större förrådsutrymme för att kunna etablera flera aktiviteter tillsammans med barn och ungdomar. Det finns ett stort intresse bland barn och ungdomar att utveckla aktiviteter kring käpphästhoppning, även andra nya aktiviteter ska testas i samarbete med andra föreningar och
kommunen som lockar fler till Götene Ryttarklubb. I projektet ingår projektledning, nya aktiviteter som skapar
mötesplatser, byggnation av förråd och käpphäststall.

Projektägare: Götene Ryttarklubb
Fond: Landsbygdsfonden ● Stödbelopp: 460 239 kr.
Kontakt:
Tina Hagnander ● tina.hagnander@gmail.com
Telefon: 0733-32 47 64

Projektet ska bidra till ökad tillväxt hos kulturella och kreativa
näringar (KKN) i vårt Leaderområde. Konceptet och nätverket
Kreativa Aktörer Skaraborg och företagssidan på nätverkets
webbplats ska leva vidare. KKN-företagare ska erbjudas produktutvecklingscoachning och gemensamma träffar för kunskaps- och
erfarenhetsutbyten över geografiska och branschmässiga gränser.
Målgruppen ska få goda förutsättningar för ökad tillväxt och
hållbarhet, genom nätverkande, coachningsinsatser, kunskapsoch erfarenhetsutbyten och synlighet/marknadsföring.
Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden
Kontakt:
Ingrid Skarp ● ingrid@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0730-28 77 61

Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra Skaraborg vill lyfta
Skaraborgs landsbyggare. Projektet ska genom digitalt inspirationsmaterial visa upp entreprenörer, verksamheter och eldsjälar
som skapar och utvecklar möjligheter på landsbygden. Möten för
lokala utbyten ska ske, som bidrar till ökad kunskap och nya samarbeten. Med fokus på glädjen i att skapa och dela med sig vill
projektet bidra till ett gott entreprenörskapsklimat i Skaraborg.
Projektägare: Leader Nordvästra Skaraborg och Östra Skaraborg
Fond: Landsbygdsfonden
Kontakt:
Emma Häggberg ● emma@leadernvskaraborg.se
Telefon: 0702-57 70 93

Leader Nordvästra Skaraborg är en del
av EU:s landsbygdsprogram 2014-2020
som syftar till att främja en ekonomisk,
ekologisk och socialt hållbar utveckling
på landsbygden. Organisationen består
av representanter från offentlig, privat
och ideell sektor.
Leader Nordvästra Skaraborg består av
kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping,
Mariestad, Skara, Töreboda och Vara
kommun.
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