Leader 3sam 2.0 Ideell förening
Föreningen arbetar med lokalt ledd utveckling inom Ragunda och Strömsunds kommuner
enligt Leadermetoden. En metod som bygger på samarbeten mellan den ideella sektorn, det
privata näringslivet och offentliga organisationer i området (främst kommunerna). Den lokala
utvecklingen bygger på att identifiera lokala behov genom att göra intervjuer med de boende i
området, föreningar och företagare samt kommunernas näringslivs- och
landsbygdsutvecklare. Behoven sammanställs i en utvecklingsstrategi för området utformad
enligt en mall som Jordbruksverket tagit fram. Strategin har sedan processats med
Jordbruksverket och blev godkänd 2015-12-02.
Områdets budget uppgår till 34 miljoner och stöd kan sökas fram till 2020-09-30. Sökande
kan vara ideella föreningar, företag, offentliga aktörer i området var för sig eller i samverkan.
Ansökningarna tas emot av leaderkontorets personal och bedöms utifrån strategins
insatsområden om de är stödbara eller inte. Sedan sker en dialog med de sökande tills ansökan
registreas hos Jordbruksverket. Leaderkontorets personal handlägger ansökan enligt
Jordbruksverkets rutiner och tas sedan upp till beslut av LAG (Local action group),
leaderområdets styrelse.
Styrelsen består av två representanter från varje sektor och kommun samt tre
ungdomsrepresentanter. Totalt består styrelsen av femton ledamöter.

Sammanställning av beviljade projekt av LAG (Local action group).

2016-05-10.

2016-2492 MAGIR – mer att göra i Ragunda, Ragunda kommun. (Projektet återkallat).
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar i kommunen, såväl
nyanlända som svenskfödda, samt att öka inkludering och integration.
Målet på kort sikt är att erbjuda och prova på olika aktiviteter som leder till kunskaper om
vilka kulturella och fysiska aktiviteter som finns i kommunen. Ungdomars kunskap och
deltagande i föreningslivet ska förstärkas. Sammantaget ska de ökade kunskaperna bidra till
en ökad känsla av stolthet till att leva, bo och på sikt också stanna kvar och arbeta i
kommunen. Ungdomarna ska efter projektet vara goda ambassadörer för sin bygd.
1

På lång sikt är målet att projektet har skapat en ökad känsla av delaktighet och trivsel i
kommunen bland ungdomarna och en ökad känsla av inkludering och integration mellan
nyanlända/asylsökande och svenskfödda.
Projektet består av flera olika aktiviteter som ska leda till att syfte och mål uppnås.
-Projektledning och administration utförd av samordnaren. –Samordning av aktiviteter
inklusive processledning av deltagare med hjälp av befintlig HVB-personal. –Aktiviteter hos
föreningar, både hos de som lämnat avsiktsförklaring om medverkan, samt hos föreningar
som är intresserade och tillkommer under projektets gång, t ex skoteråkning, fiske och idrott.
–Prova på aktiviteter hos olika hantverkare/företag, t, ex målning, smyckestillverkning mm.
–Tillagning av måltider till varandra i samband med utövande av aktiviteter. –Transporter till
och från aktiviteter och inom aktiviteter. –Studiecirklar i ledarskap för intresserade ungdomar.
–Spridning av resultat och marknadsföring, både internt i kommunen samt externt till övriga
innevånare
Sökt stöd: 2 223 345 kr
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Offentliga resurser (kommunal personal):

1 489 345 kr.
535 kr.
733 169 kr.

2016-06-15.

2016-3916 Mötesplats Strömsund – Hembygdsgården 2020, Ströms Hembygdsförening.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att utveckla hembygdsgården till en plattform för utveckling och
förnyelse, en mötesplats som möter samtiden, för människor i vår hembygd oavsett bakgrund,
kultur mm. Vi vill med hembygdsgården som plattform bli en aktör i samhället och därmed
aktivt medverka till utvecklingen av vårt samhälle.
Målet är att de verksamheter som utformats och utvecklats inom projektet ska vara
självbärande. Hembygdsgården är en aktiv, attraktiv och välbesökt mötesplats för såväl
kommuninvånare som besökande. Den samiska kulturen är ett naturligt inslag i miljön och en
plats där kunskap om såväl nutid som historia kan inhämtas. Mötesplatser har skapats och
hembygdsgården är en plats där kulturer och generationer möts. Värdet som besöksobjekt har
ökat, fått ett nationellt intresse och antalet turister/besökande har ökat och tillbringar längre
tid i Strömsunds kommun. Nya arbetstillfällen och nya företag i främst besöksnäringen har
skapats. Samarbete med andra föreningar inom kommunen har utvecklats.
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Projektet består av flera olika aktiviteter som ska leda till att syfte och uppsatta mål nås.
-Projektledning. Består av ledning av arbetet och samordning av aktiviteter.
-Samisk kultur. Avsikten är att synliggöra den samiska kulturen på ett pedagogiskt sätt.
-Förberedelser Beppemuseum. Avsikten är att ta fram underlag för att utforma lokaler och
plats.
-Beppevecka. Skapa en återkommande Beppevecka.
-Strömskvällar. Skapa en scen där underhållning erbjuds mer regelbundet.
-Konceptutveckling marknader. Ta fram informationsmaterial, dokumentation,
marknadsföring, kursverksamhet mm.
-Kulturer i möten. Människor möts för att tillsammans tillaga mat från olika kulturer.
-Tankesmedjor. Utveckla koncept och innehåll.
-Studiebesök. Genomföra studiebesök till anläggningar som kan tillföra nya idéer.
Sökt stöd: 877 900 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

588 193 kr.
289 707 kr.

2016-4400 Överammer Gård, Överammer Gård HB.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet och investeringen är att arbeta med rena produkter från jord till bord och
åter till jord genom småskalig köttproduktion från egna djur. Med verksamheten vill vi ge
andra möjligheten att se olika djur i anslutning till butiken i en lugn och harmonisk miljö.
Gårdsbutiken ska även fungera som en mötesplats för bygden och verka för samarbete med
övriga lokala företag. Syftet är även att erbjuda olika transporter av djur med hjälp av en
specialanpassad djurtransport
Målet är en fungerande gårdsbutik med café öppen för kunder och besökare med hagar som är
iordningställda för att kunna genomföra visningar av djuren på ett lätt och säkert sätt.
Samarbeten med leverantörer är klara liksom marknadsföringsmaterial och hemsida. Även
certifieringar och utbildningar har genomförts för att säkerställa verksamhetens utveckling
Investeringen består av nödvändig utrustning i form av maskiner och inventarier för att kunna
komma i gång med verksamheten. Specialsläp för transport av djur för flytt och slakt, kylar
och frysar samt diverse maskiner som skärmaskin, köttkvarn, vakuummaskin, korvspruta,
kaffekvarn och torkskåp. Övriga delar av projektet består av framtagning av
marknadsföringsmaterial och hemsida, utbildning och eget arbete.
Sökt stöd: 498 000 kr.
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Finansiering
Eu och stat:
Egen privat finansiering:

200 000 kr.
298 000 kr.

2016-4451 Radio Ragunda Världen, Studieförbundet Vuxenskolan.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att överbrygga språkbarriärer med språkinlärning och förenkla
etablering samt integration i området genom delaktighet att bygga en radio för alla. Ännu ett
syfte är att informera om vad som händer i bygden som byinvånare kan ta del av oavsett var
de befinner sig.
Målet är att skapa en radiogrupp som träffas regelbundet och skapa rutiner för att göra
program i form av bygdesamtal av händelser och historia och som leder till en ökad känsla av
gemenskap och tillhörighet. Därtill är målet att ge en större kunskap i svenska språket och det
nya hemlandet. De lokalboende ska få en ökad kännedom av nya människor som kommer från
andra länder i världen. Förhoppningen är även att öka sysselsättning för nyanlända och
asylsökande. På lång sikt är målet en ökad nationell och internationell kännedom om området
genom spridning av program via podcast på internet. Det ska bidra till en ökad vi-känsla och
stolthet över att bo i området
Projektet består av flera olika aktiviteter.
-Projektledning utgörs av projektledare, projektassistent samt ansvarig utgivare.
Projektledaren ansvarar och samordnar de aktiviteter som ingår i projektet med hjälp av
projektassistent. Ansvarig utgivare granskar innehåll före sändningar och tar ansvar för det
som sänds.
-Lagmöten och uppföljning håller samman projektet tillsammans med projektets
samarbetspartners.
-Internationella nyheter som består av träffar med nyanlända, asylsökande och
lokalbefolkning för att gå igenom lokala händelser och summera på vardera hemspråk.
-Gubbcafé med män som varannan vecka diskuterar aktuella händelser.
-Te med tanterna med kvinnor som varannan vecka ventilerar vad som hänt.
-Bygdeprofilen, en intervju med lokal profil eller med person som nyligen anlänt.
-Matlagningsprogrammet där en lokal ung kock lagar mat utifrån de kulturer som finns i
bygden med lokalt producerade råvaror.
-Musiktimmen, med förproducerat inslag av olika personer.
-Teknikgruppen, som säkerställer att tekniken fungerar samt utbildar övriga projektdeltagare i
att hantera den tekniska utrustningen.
Sökt stöd: 859 904 kr.
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Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

576 136 kr.
283 768 kr.

2016-4457 Handikappanpassad läktare – Tåvallen, IFK Kyrktåsjö.
Övergripande information om projektet
Syftet med investeringen är att handikappanpassa hela anläggningen så att alla ska kunna ta
del av den oavsett om man har funktionhinder eller inte. Investeringen ska även bidra till att
öka områdets attraktivitet och dra till sig fler besökare.
På kort sikt är målet att läktaren (och anläggningen i sin helhet) ska klara de krav som ställts i
samband med upphandlingen. På lång sikt är målet att anläggningen ska bidra till att säsongen
kan förlängas med cirka tio veckor per år och att den ska gynna personer med
funktionsnedsättningar så att får större möjligheter att utnyttja anläggningen. Genom att
förlänga säsongen är det långsiktiga målet att inom två år öka antalet övernattningar med 25%
och antalet medlemmar och spelande barn med 10%.
Investeringen består av en begagnad handikappanpassad läktare för att göra det möjligt för
människor med funktionshinder att se på den fotboll som spelas på Tåvallen.
Sökt stöd: 396 386 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

265 578 kr.
130 808 kr.

2016-4604 Förberedelse och utveckling av program för nyföretagande för invandrare
(NFI), Församlingsgruppen Mellannorrland.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att utveckla ett ”starta eget” program för flyktingar och invandrare på
sina egna språk. Projektet ska även skapa en förankring och delaktighet bland målgruppen, det
lokala näringslivet, aktörer som verkar för ett ökat nyföretagande samt offentliga aktörer.
Målet är att programmet är framtaget och finns tillgängligt på svenska, engelska och arabiska,
att förberedelser är gjorda så att programmet sedan kan genomföras och att det finns en
strategi för hur programmet ska utvecklas genom att göras tillgängligt på flera språk samt
digitaliseras. På lång sikt är målet ett ökat nyföretagande med nya företag, förbättrad
integration och nya arbetstillfällen.
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Projektet är indelat i fyra delaktiviteter.
–Projektledning, som håller samman projektet samt ansvarar för dialogmöten och
administration.
–Kartläggning, här undersöks situationen bland flyktingar och invandrare i Ragunda och
Strömsunds kommuner samt vad som görs i andra kommuner i landet.
–Dialogmöten, här genomförs möten med målgruppen (flyktingar och invandrare) och övriga
intressenter samt genomförs workshops.
–Utveckling av program, här tas ett ”starta eget” program fram på svenska, engelska och
arabiska.
Sökt stöd: 291 526 kr
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Övrig offentlig finansiering:

195 322 kr.
19 551 kr.
76 653 kr.

2016-10-27.

2016-6509 Grön Skön Rehab, Kullsta Gamla Skola ek fören.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är människor som står långt från arbetsmarkanden, med fysisk och
psykisk ohälsa skall återgå till arbetslivet med hundra procent av deras förmåga och att kunna
erbjuda en arbetsintegrerad arbetsplats.
På kort sikt är målet skapa en mötesplats för förbyggande behandling, rehabilitering för fysisk
och psykisk ohälsa, stress, värk mm. På lång sikt är målet ett socialt företag som kan erbjuda
anställningar i ett arbetsintegrerat företag.
Projektet består av följande aktiviteter förutom projektledning och administration.
–Dagliga aktiviteter med deltagare.
–Kompetenshöjande aktiviteter för anställda i projektet.
–Investering i grön rehab i form av växthus med tillbehör.
–Friluftsgym och promenadstigar för utevistelse och som är handikappanpassade.
–Kontakter med offentliga aktörer för att säkerställa fortsatt verksamhet.
–Affärsutveckling för ett arbetsintegrerat företag.
-Framtagning av marknadsföringsmaterial.
Sökt stöd: 1 645 078 kr.
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Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Övrig offentlig medfinansiering:

1 102 202 kr.
182 156 kr.
360 720 kr.

2016-6552 Hållbara leder i Frostviksfjällen, Frostvikens skoterklubb.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet och investeringen är att få till stånd ett informativt ledsystem som öppnar
upp för ett brett användande och tillåter näringen och lokalsamhället att utvecklas samt att
även markägare ska känna sig trygga när skoteråkande besökare vistas på deras marker.
På kort sikt är målet att samla näringslivet, lokalbefolkningen och markägare under ett
gemensamt mål som skapar ett besöksområde med en fungerande ledstruktur för
skoteråkning. På lång sikt är målet att Frostviken som rekreationsområde utvecklas i en
miljömässig, ekonomisk och hållbar inriktning så att besöksnäringen kan erbjuda kvalitativa
upplevelser. Vidare är det långsiktiga målet att uppnå ett stort samförstånd mellan de olika
aktörerna.
Projektet och investeringen består av projektledning och administration, uppmärkning av
skoterleder med nya stolpar med kryss och reflexer, byggnation av nya broar, utplacering av
avståndsskyltar och informationstavlor, breddning av leder och anläggning av parkeringsytor
samt utplacering av miljöstationer utmed lederna. Därtill kommer marknadsföringsinsatser i
form av uppdaterad hemsida och tryckt informationsmaterial.
Sökt stöd: 1 246 950 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

960 152 kr.
286 798 kr.

2016-12-12.

2016-7783 Sammanhållen Naturturism Ragunda – Strömsund, Leader 3sam 2.0.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att stärka medverkande företag och organisationer inom området
Naturturism så att de kan erbjuda hög kvalitet på tjänster och produkter certifierade enligt
Ekoturismföreningens kriterier för Naturens bästa.
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Målet med projektet är att tio företag/organisationer medverkat och erhållit kvalitetssäkring av
sina verksamheter och de produkter inom Naturturism som de erbjuder. Ett samarbete med
Visit Sweden ska ha kommit till innan projektet avslutats.
På lång sikt är målet att det ska finnas en plattform/modell för turismorganisationerna i
områdets kommuner att arbeta utifrån och utgöra ett redskap att arbeta med för att ytterligare
utveckla nya och befintliga företag inom Naturturism.
Projektet består av projektledning, inbjudningar till möten och möten med deltagare,
studieresor, kompetenshöjande insatser, upprättande av kontakter med Visit Sweden och
marknadsföring.
Sökt stöd: 1 075 502 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

720 586 kr.
354 916 kr.

2016-7786 Tillväxt genom levande kulturarv, Leader 3sam 2.0.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för vårt kulturarv att fungera som en resurs
för besöksnäring, företagande och entreprenörskap. Vidare ska arbetet med kulturarv bidra till
ökad stolthet, stärkt identitet och förändrade attityder hos boende i området.
Målet är att genom nätverk och uppsökande verksamhet generera en samlad kunskap om
områdets kulturarv, kartläggning och dokumentation. Kunskapen ska användas på nya
innovativa sätt och därigenom öka områdets attraktivitet. På lång sikt är målet att flera
kulturmiljöer utvecklas till besöksmål och att redan befintliga kulturmiljöer utvecklas
ytterligare.
Projektet består av följande aktiviteter för att uppnå projektets syften och mål: -Projektledning
och administration, -kartläggning av aktörer/intressenter och inventering av kulturarv i
området, -nätverksbyggen, studiebesök och erfarenhetsutbyten, -arrangemang i form av
kulturarvsdagar och inspirationsseminarium, -kunskapsinhämtning genom litteratur och
forskningsrapporter, -kommunikationsarbete genom utannonsering av workshops, seminarier
och träffar samt –framtagning av informationsskyltar och informationsmaterial.
Sökt stöd: 994 195 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

666 111 kr.
328 084 kr.
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2016-7494 Näridrottsplats, Stuguns Bollklubb.
Övergripande information om projektet
Syftet med investeringen är att skapa en arena med en miljö som inbjuder till friskvård och
idrottande för alla, oavsett ålder, ursprung eller handikapp. Syftet är även att ge ungdomar en
ärlig chans att utveckla sina talanger inom olika idrotter.
Målet med projektet är att skapa en väl fungerande Näridrottsplats som är en lättillgänglig
arena med motions- och träningsmöjligheter för barn, ungdomar, allmänheten,
funktionshindrade, pensionärer och föreningar. Målet på lång sikt är att ungdomar i området
ska kunna utveckla sina idrottsliga talanger vidare för att kunna tävla på både nationell- och
internationell nivå.
Investeringen består av anläggning för friidrott med löparbanor (60 m), längdhopp och
kulstötning, anläggning av lekyta med fallskydd kring olika stationer som klättervägg,
gungor, armgång mm samt anläggning av yta med ”ungdomars val” som basket, bordtennis
och skateboard. Till det kommer nödvändiga markarbeten.
Sökt stöd: 1 114 548 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd:
Övrig privat finansiering:

500 000 kr.
575 000 kr.
39 548 kr.

2016-7507 Nyföretagande för invandrare (NFI), genomförandeprojekt,
Församlingsgruppen Mellannorrland.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är ge kunskap och stöd och hjälpa till att skapa nödvändiga nätverk till
invandrare som vill starta företag. Genom detta kommer fler föratag att startas och nystartade
företag kommer att drivas på ett mer framgångsrikt sätt.
Målet med projektet är att ett flertal nyanlända invandare i området ska ha genomgått
utbildning inom starta eget, samt fått en ökad förståelse för hur man startar och driver företag
i Sverige.
På lång sikt är målet att det ska finnas tio nya företag i båda kommunerna som ett resultat av
projektet och att dessa också anställer ytterligare lika många personer.
Projektet består av följande aktiviteter: -Projektledning och administration, -planering,
uppföljning, rekrytering och informationsspridning, -genomförande av program med
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grupperna samt översättning och digitalisering av programmet. Projektet är en fortsättning av
”Förberedelse och utveckling av program för Nyföretagande för invandrare (NFI).
Sökt stöd: 1 328 008 kr
Finansiering
EU och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Övrigt offentligt stöd:

889 765 kr.
163 678 kr.
274 565 kr.

2016-7674 Utveckla Landön, Landöns vänner.
Övergripande information om projektet
Projektets syfte är att utveckla Landön till ett attraktivt, tätortsnära rekreationsområde och
utflyktsmål för kommunens invånare och besökare.
Målet med projektet är att utveckla en enkel och robust infrastruktur som underlättar vistelse
ute i naturen samt erbjuda möjligheter att delta i gemenskapsodlingar. På lång sikt är
Föreningen Landöns vänners avsikt att utveckla området genom att skapa kulturevenemang
samt utveckla verksamheter kring odling och skogsbruk.
Projektet består av följande aktiviteter –utveckling av skogsområde och badplats, -utveckling
av odlingslotter samt –planering för framtida utveckling och marknadsföring av Landön.
Sökt stöd: 242 689 kr.
Finansiering:
EU och stat:
Offentliga resurser (Skogsstyrelsen):

142 689 kr.
100 000 kr.

2017-01-24.

2016-8028 Rivallen-Dåtid-Nutid-Framtid, Renålandets Byförening.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att göra Rivallen till ett lättillgängligt utflyktsmål för alla, samt att
dokumentera Rivallens historia kopplat till migration förr och nu.
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Målet med projektet är att färdigställa alla arbeten som ingår i projektets aktiviteter samt att
det finns en färdigställd dokumentation av Rivallens historia. På lång sikt är målet att
Rivallens historia ska vara känd för de målgrupper och samarbetspartners som beskrivs samt
att det ska generera fler besökare till området, inflyttning och ett utflyktsmål för ungdomar
och nyanlända.
Projektet består av tre olika aktiviteter. – Iordningställande av väg för fyrhjuling, - Röjning av
Rivallen. samt – Montering av vindskydd och övriga byggnationer.
Sökt stöd: 184 974 kr.
Finansiering
Eu-och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

123 933 kr.
61 041 kr.

2017-244 Full täckning Ragunda – Strömsund, Leader 3sam 2.0.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att undersöka hur tillgång till alternativt bredband är möjligt, och med
vilken kapacitet samt erbjuda alternativt bredband till samtliga byar och fastigheter som inte
ingår i aktuella planer av fiberutbyggnad i området. I syftet ingår även att ta fram beräkningar
av vilka kostnader det medför beroende av vilket alternativ och vilken effekt som väljs och är
möjlig.
Målet med projektet är att ta fram ett underlag som visar på hur det är möjligt att med hjälp av
alternativt bredband ge byar och fastigheter som inte finns med i de planer av fiberutbyggnad
som finns tillgång till ett bra alternativ. Ett alternativ som klarar grundläggande behov av
trygghet och livskvalitét. I underlaget ska även kostnadsberäkningar ingå.
Projektet består av följande aktiviteter: - Projektledning, ekonomi, administration och
kommunikation samt – Köpt tjänst enligt offertunderlag.
Sökt stöd: 290 767 kr
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

194 814 kr.
95 953 kr.

2017-03-13.

2017-744 Tillgänglighet – Stugun, Stugubygdens Framtid.
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Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att gynna bygdens fortsatta utveckling genom ökad tillgänglighet för
boende, besökare och nyanlända och som kan bidra till fler besökare, nya affärsidéer,
företagande, fler arbetstillfällen och inflyttning.
Målet med projektet är att de planerade investeringarna är genomförda så att området är
tillgängligt för boende, besökare och nyanlända. Antalet besökare har ökat och det finns
möjligheter att utöva flera fritidsaktiviteter i anslutning till området och Indalsälven. På lång
sikt är målet ökad tillväxt och inflyttning i området kring Stugun samt stärka befintliga
företag och stärka nyföretagande. Det långsiktiga målet är även att etablera Stugun som en
attraktiv ort att flytta verksamheter till.
Investeringen består av byggnation av ramper, broar och vindskydd på båda sidor av bron
över Indalsälven vid turistinformationen och infarten till Stugun. I anslutning till
turistinformationen läggs även y-bommar för förankring av båtar samt iordningställs platser
med elstolpar för husbilar och husvagnar.
Sökt stöd: 1 059 740 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

710 026 kr.
319 714 kr.

2017-04-24.

2017-1836 Blåsjöns Fjällcamp utvecklad naturturism, Blåsjöns Fjällcamp.
Övergripande information om projektet
Syftet med projektet är att förstärka företagets attraktion mot målgrupper och området genom
att erbjuda flera tjänster och aktiviteter i det fjällområde som disponeras för jakt, fiske och
hundträning. Syftet är även att bredda antalet målgrupper för att öka antalet gäster och
besökare i området.
Målet med projektet är att bygga upp infrastrukturen i området och skapa förutsättningar för
en trivsam och tillgänglig miljö som kan marknadsföras ut till målgrupperna. Målet är även att
skapa en höst- och vårdag för träning av stående fågelhundar med ledare samt skapa en
sommar- och en vinterfiskedag med aktiviteter under sakkunnig ledning under en
treårsperiod.
Projektet/investeringen består av fyra delar:
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-investeringar i utemiljön i området, vindskydd, upprustning av stuga samt märkning av leder.
-anskaffning av utrustning för transporter och uthyrning.
-marknadsföring i form av profilering och kommunicering.
-marknadsföring i form av deltagande i olika event samt skapa egna event.
Sökt stöd: 408 010 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Egen privat finansiering:

200 000 kr.
208 010 kr.

2017-05-29.
2017-2438 Upplevelsestopp Sikås 2.0, Sikås byförening.
Övergripande information om projektet.
Syftet med projektet är att med utgångspunkt för natur- och kulturvärden som präglar Sikås
förbättra förutsättningar för besökande och boende till goda upplevelser med aktiviteter. En
viktig del i syftet är att göra Sikås till ett attraktivt stopp för Inlandsbanans resenärer så att de
väljer ett längre stopp i Sikås. På så vis ökar förutsättningar för entreprenöriella initiativ och
fler arbetstillfällen.
Målet med projektet är skapa upplevelser genom tillgängligjorda natur-och friluftsområden så
att Inlandsbanan kan göra längre inplanerade stopp i Sikås. Ett projektmål är även att erbjuda
Inlandsbanans resenärer ett upplevelsepaket i Sikås samt att skapa en trivsam miljö fylld med
aktiviteter för både boende och besökare. På lång sikt är målet att fler företag och
arbetstillfällen kommer till inom besöksnäring-skogsturism och att Sikås är ett attraktivt stopp
för Inlandsbanan där resenärer kan boka boende och aktiviteter från det smörgårdsbord av
boende och aktiviteter som tagits fram. På lång sikt är målet även att Sikås ska vara känd som
en välkomnande by med tro på människors potential och på framtiden.
Projektet består av investeringar i förbättringsåtgärder kring Sikåsån/Sikåsvågarna,
Sikåsparken/Fornstugan, bylokalrena GT/församlingshemmet och Stationsområdet.
Förbättringsåtgärder som ökar tillgänglighet och användningsområden. Skyltning inom
området kommer också att ingå i projektet samt projektledning.
Sökt stöd: 1 135 574 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

760 835 kr.
374 739 kr.
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2017-06-19.

2017-2317 Lekkyrka – Hammarstrand, Fors- Ragunda pastorat.
Övergripande information om projektet
Stödet avser Fors- Ragunda pastorat ansökan 2017-2317, Lekkyrka – Hammarstrand.
Syftet med investeringen är att med lekkyrkan skapa en plats där barn i alla åldrar och med
olika bakgrund kan leka tillsammans. Den ska kunna användas både i studiesyfte och för lek
samt vara en samlingspunkt för möten mellan olika kulturer.
Målet med projektet är att lekkyrkan ska stå färdig att ta i bruk vid utgången av 2018.
På lång sikt är målet att alla barn får stor glädje och användning av lekkyrkan och att den ska
bidra till förståelse och kunskap om människors kulturella bakgrund oavsett var de kommer
ifrån. En förhoppning är även att lekkyrkan ska locka nya besökare till området.
Investeringen består av bygge av arkitektritad lekkyrka. I investeringen ingår byggarbeten,
plåtarbeten, elarbeten och markarbeten.
Sökt stöd: 249 568 kr.
Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:
Övrigt offentligt stöd från övriga (kyrkan):

167 211 kr.
32 357 kr.
50 000 kr.

2017-2458 Nya mötesplatser i gammal miljö. Fors Hembygdsförening.
Övergripande information om projektet
Stödet avser Fors Hembygdsförenings ansökan 2017-2458 Nya mötesplatser i gammal miljö.
Syftet med projektet är att lyfta fram halvt glömda pärlor i området. Genom nya verksamheter
vid anläggningarna skapas ökat intresse, trivsel och livskvalitet för både boende och besökare.
I syftet ingår även att skapa ett nav för information och förströelse, samt en plattform för
näringslivet och privatpersoner att nyttja vid event och festligheter.
Målet med projektet är en upprustad festplats, en uppbyggd kägelbana och en datoriserad
hembygdsgård.
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På lång sikt är målet att området kring hembygdsgården har fått nya funktioner och används
av föreningar, näringsliv och ungdomar för egna träffar och offentliga tillställningar för sig
själva eller i samarbete med hembygdsföreningen. Avsikten är även att information om
områdets utbud av föreningsliv, arbetstillfällen, utbildning och boendemöjligheter ska finnas
tillgänglig för besökare.
Projektet består av upprustning och restaurering av Gerålunds nöjesplats, uppbyggnad av en
nedmonterad kägelbana från 1800-talet samt datorisering av hembygdsgården.
Sökt stöd: 788 609 kr.
Finansiering
Eu och stat:
517 729 kr.
Övrigt offentligt stöd från övrig myndighet (Arbetsförmedlingen): 269 880 kr.

2017-08-30.

2017-3550 Förstudie Frukt- och bärodling, Studieförbundet Vuxenskolan.
Övergripande information om projektet.
Ansökan avser Studieförbundet Vuxenskolans projekt 2017-3550 Förstudie frukt- och
bärodling.
Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att sätta samman en grupp intresserade som
vill ägna sig åt frukt- och bärodling samt förädling. Förstudien ska ta tillvara gruppens behov
och önskemål och ligga som grund för en vidare handlingsplan.
Målet med projektet är att skapa en intressegrupp kring odling och förädling av frukt och bär
samt skapat en handlingsplan för ett framtida projekt.
På lång sikt är målet att det framtida projektet ska ge kunskap och information om de olika
odlingsmöjligheter som kan finnas inom leaderområdet, samt skapa kontakter mellan
producenter av frukt och bär, leverantörer av adekvat utrustning, forskningsinstitut och
branschorganisationer.
Projektet består av en förstudie som genomför träffar med intresserade som djupintervjuas om
kunskaper och behov. I förstudien ingår även föreläsningar hållna av föreläsare med
specialkompetenser inom frukt- och bärodling. För att nå intresserade kommer annonsering
att ske lokala blad inom leaderområdet.
Sökt stöd:

122 703 kr
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Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

82 211 kr.
40 500 kr.

2017-3262 Förstudie Dramaturgiat/konstnärligt råd, Ragunda kommun.
Övergripande information om projektet.
Ansökan avser Ragunda kommuns projekt 2017-3262 Förstudie Dramaturgiat/konstnärligt
råd.
Syftet med projektet är att undersöka möjligheter att bilda ett dramaturgiat som tillsammans
med lokala-, regionala-, nationella föreningar, företag och organisationer ska arbeta
långsiktigt för konstnärligt och ekonomiskt hållbara produktioner vid Döda Fallet.
Målet med projektet är att bilda ett dramaturgiat/konstnärligt råd som kan vara vägledande för
det fortsatta arbete med kulturella arrangemang i Ragundadalen och då främst vid vridläktaren
i Döda Fallet.
Projektet består av en förstudie som genomför en undersökning kring förutsättningar för- och
förslag på framtida organisation som ska arbeta långsiktigt för ekonomiska, konstnärliga och
hållbara produktioner i Ragundadalen/Döda Fallet.
Sökt stöd:

170 462 kr.

Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

114 209 kr.
40 500 kr.

2017- 3536 Handelsplats Strömsund, Strömsunds Köpmannaförening.
Övergripande information om projektet.
Ansökan avser Strömsunds Köpmannaförenings projekt 2017-3536 Handelsplats Strömsund.
Syftet med projektet är att formulera en strategi där bredden i den lokala handeln behålls och
utökas för att säkerställa ortens attraktionsförmåga både på kort och på lång sikt.
Målet är en gemensamt framtagen strategi för attitydförändring och att bygga stolthet och
engagemang, en strategi som många viktiga aktörer känner del i och vill ta ansvar för att
genomföra tex, Köpmannaföreningen, kommunen, företagare, fastighetsägare och
turistföretagare.
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Arbetet i projektet leds och hålls ihop av en projektledare som utför intervjuer och som under
genomförandet har stöd av processledare och projektadministration. För att skapa ett brett
engagemang tänker vi oss också att bjuda in till cirka fyra workshops spridda över ett
verksamhetsår. Under ett år ser vi olika strömmar av människor med olika behov. Det handlar
om turistsäsonger, julhandel, höstjakten och olika större företags högsäsonger. Vi tror därför
att det är bra att vi kan bjuda in till flera workshops, de flesta kvällstid med hänsyn till
människors tidsbrist.
För att också inkludera de som kanske inte väljer att komma på workshops vill vi även välja
andra media till exempel via hemsida eller Facebook grupp där vi kan informera om vårt
arbete, men även få in synpunkter och önskemål.
Sökt stöd:

495 400 kr.

Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

331 918 kr.
163 482 kr.

2017-10-30.
2017-4360 Global – Social Dans, Dans för alla.
Övergripande information om projektet
Stödet avser Dans för allas ansökan 2017-4360 Global – Social Dans.
Syftet med projektet är att främja musik och dans för alla och bygga trygga sociala nätverk. I
syftet ingår även att utöka verksamheten med danskurser, förmedla äldre generationers
musikintresse till ungdomar och tvärtom, samt väva in nyanländas musikintressen i
verksamheten.
Målet med projektet är att få fler medlemmar engagerade i verksamheten och att genomföra
planerade danskurser och dansarrangemang.
På lång sikt är målet att arrangemangen blir återkommande och att det byggs sociala nätverk i
alla åldrar för ökad trygghet, tillhörighet och gemenskap, samt bidrar till en positivare attityd i
samhället.
Projektet består av två delar. - Danskurser ledda av certifierade instruktörer främst för barn
och ungdomar, men även för vuxna, äldre och funktionsnedsatta. - Dansarrangemang som
kommer att genomföras runt om i Strömsunds kommun.
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Sökt stöd:

837 160 kr.

Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

560 897 kr.
276 263 kr.

2017-4601 Cowboybåten, Mårdsjöns IF.
Övergripande information om projektet.
Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för Mårdsjöns överlevnad och utveckling
med en satsning som med Cowboybåten sprider ringar på vattnet och lockar besökare till
området till gagn för turism och entreprenörskap.
Målet med projektet är att bygga en fullt funktionsduglig flotte som kan underhålla gäster
med turer runt sjön mitt i byn., samt att anlägga ett fungerande parkeringsområde för bilar och
husvagnar/husbilar i anslutning till flotten.
På lång sikt är målet att skapa en unik turistattraktion som växer för varje år. En attraktion
som förgrenas och blir större och som blir en betydande turistattraktion i regionen.
Projektet består av bygge av en funktionsduglig flotte samt iordningställande av ett
parkeringsområde för bilar och husvagnar/husbilar.
Sökt stöd:

1 416 892 kr.

Finansiering
Eu och stat:
Övrigt offentligt stöd från LAG:

949 318 kr.
467 574 kr.

2017-12-12.
2017-4997 MylerbitSweden, 123Holiday Sweden.
Övergripande information om projektet.
Syftet med projektet är att utöka existerande verksamhet med specialiserade häst-/
tränarutbildningar genom att samverka med andra verksamma in om hästnäringen och övrig
turistnäring i området.
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Målet med projektet är att utbildningslokal och träningsarenor ska vara färdigställda och att
nytt kundunderlag har byggts upp. På lång sikt är målet att verksamheten ska attrahera kunder
från hela Sverige övriga europeiska länder.
Projektet består av uppförande och renovering av utbildningslokal, en träningsarena för
westernridning med tre paddocks, en relaxbyggnad samt reklam och marknadsföring.
Sökt stöd:

303 894 kr.

Finansiering
Eu och stat:
Egen privat finansiering:

151 947 kr.
151 947 kr.

Med vänlig hälsning!
Sören Oscarsson, verksamhetsledare.
070-360 60 23, soren@3sam.eu

Annakarin Olsson, projektkoordinator
070-550 82 66, annakarin@3sam.eu
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