
 

SKELLEFTEÅ ÄLVDAL 

UTVECKLINGSSTRATEGI 

Leaderområdet Skellefteå Älvdal omfattar 
hela kommunerna Malå, Norsjö och  
Skellefteå. Minst 100 personer i området har 
deltagit i framtagningen av Skellefteå Älvdals 
utvecklingsstrategi, vid offentliga möten och i 
referens- eller arbetsgrupper. 

Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi är en 
beskrivning av utmaningar och utvecklings-
områden inom leaderområdet  
Skellefteå Älvdal. Den är också en beskrivning 
av olika frågor som är viktiga att arbeta med 
för en positiv utveckling. 

De tre övergripande målen i  

utvecklingsstrategin 

1. En öppen och inkluderande del av Europa 

Skellefteå Älvdal är en öppen och inklude-

rande bygd som utvecklas genom kunskap, 

värdskap och delaktighet 

2. En levande och tillgänglig del av Europa 

Skellefteå Älvdal är en levande och  

tillgänglig bygd med goda sociala och 

funktionella förutsättningar att leva och 

verka. 

3. En innovativ och hållbar del av Europa 

Skellefteå Älvdal är en innovativ och  

hållbar bygd med entreprenörskap baserat 

på områdets resurser.  

Har du en idé?  

Den som har en idé som kan bidra till att  
uppfylla målen i Skellefteå Älvdals  
utvecklingsstrategi kan ansöka om projekt-
stöd för att genomföra idén. Skellefteå Älvdal 
Ideell förening har i uppdrag att prioritera 
stöd till projekt. Prioriteringen görs med hjälp 
av utvecklingsstrategin och de  
urvalskriterier som finns där. Det slutliga  
beslutet fattas av Jordbruksverket. 

Ansökan 

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst med 
hjälp av e-legitimation. Ansökan görs i två 
steg.  

Man kan söka stöd för genomförandeprojekt 
och förstudier. För genomförandeprojekt kan 
man söka max 1 200 000 kronor och  
förstudier max 100 000 kronor.  
För projektstöd till företag är maxbeloppet 
200 000 kr. 

Föreningar, företag, organisationer och  
myndigheter kan söka stöd för att främja  
utvecklingen inom leaderområdet som  
innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå  
kommun. Ej privatpersoner. 

 
 
Har du en projektidé, ta då kontakt med  
verksamhetsledare Monica Marklund som 
kan ge råd och tips för att göra ansökan. 
 

Leader Skellefteå Älvdal 
Monica Marklund 
070-574 73 57 
Åbyn 410, 934 97 Byske  
monica@skellefteaalvdal.se 

 
Information om Skellefteå Älvdal finns här: 
www.skellefteaalvdal.se  

 

Skellefteå Älvdal är en attraktiv, livskraftig och hållbar del av Europa  
där människor vill och kan leva, bo och verka. 

mailto:monica@skellefteaalvdal.se
http://www.skellefteaalvdal.se


 

Insatsområde 1 - Kunskap,  

värdskap och delaktighet 

I insatsområde 1 ingår 3 delmål: 

 Insatser som bidrar till att göra 
bygden mer öppen och  
inkluderande och som genom sitt 
genomförande och resultat  
stärker ungdomars och unga  
vuxnas roll i utvecklingen av vår 
bygd. Exempelvis projekt som 
bidrar till:  

• att ungdomar och unga vuxna 
är delaktiga i utvecklingen och 
känner att de kan påverka den 

• ett bättre värdskap för att möta 
människor som kommer till  
området 

• att nyinflyttade snabbare får 
kännedom och blir en del av 
lokalsamhället 

 Insatser som bidrar till ökade  
kunskaper om utvecklingsarbete 
och till förutsättningar för ett  
livslångt lärande.  
Exempelvis projekt som bidrar till: 

• utökat erfarenhets- och idéut-
byte med övriga Europa, i syfte 
att utveckla vårt eget område  

• möjliggörande av livslångt  
lärande 

 Insatser för att undersöka  
förutsättningar för, samt stärka 
och grundlägga ett hållbart  
utvecklingsarbete. Exempelvis  
projekt som bidrar till: 

• ökade kunskaper om processer, 
metoder och arbetssätt för  
utvecklingsarbete  

Insatsområde 2 - Service,  

boende och kommunikation 

I insatsområde 2 ingår 3 delmål: 

 Insatser som underlättar att bo på 
landsbygden och gör bygden 
attraktiv genom lösningar för  
service, kommunikation eller  
boende (ej bostadsbyggande) 
samt aktiviteter för att behålla 
och locka människor till bygden. 
Exempelvis projekt som bidrar till: 

• innovativa lösningar för service 
och kommunikation 

• medvetandegöra oss själva och 
andra om potentialen i att bo 
här, i syfte att behålla och locka 
fler människor, speciellt yngre 
och nyanlända, att bo i området  

• nya lösningar som underlättar 
boende på landsbygden 

• nya lösningar för boende i  
området 

 Insatser som bidrar till ökad social 
sammanhållning och meningsfull 
fritid. Exempelvis projekt som 
bidrar till: 

• skapande av nya mötesplatser 

• stärkt och utvecklat utbud av 
aktiviteter som ger möjligheter 
till en aktiv fritid 

 Insatser för att undersöka  
förutsättningar för, samt stärka 
och grundlägga ett hållbart  
utvecklingsarbete. Exempelvis 
projekt som bidrar till: 

• ökade kunskaper om processer, 
metoder och arbetssätt för  
utvecklingsarbete  

Leader Skellefteå Älvdal 
070-574 73 57 
Åbyn 410, 934 97 Byske  
monica@skellefteaalvdal.se 

www.skellefteaalvdal.se    
www.facebook.com/Skellefteå-Älvdal 

INSATSOMRÅDEN 

Skellefteå Älvdal kan ge stöd till projekt som bidrar till att uppnå målen i utvecklingsstrategin. Det finns tre  

insatsområden som beskriver vilka typer av aktiviteter/projekt som Skellefteå Älvdal kan stödja.  

Insatsområde 3 - Entreprenör-

skap, innovation och miljö 

I insatsområde 3 ingår 3 delmål: 

 Insatser som stimulerar individers 
entreprenörskap, främjar skap-
ande av nya produkter o tjänster 
samt stärker besöksnäringens 
utveckling. Projekt som bidrar till: 

• stimulering av entreprenörskap 
och framtagande av nya  
produkter och tjänster 

• stärka besöksnäringen med 
förbättrad tillgänglighet, nya 
besöksanledningar, starkare 
varumärke & utökad samverkan 

• att fler människor lokalt i  
området ser möjligheten att 
arbeta, på en global marknad 

• lösning av generationsskifte för 
livskraftiga företag 

 Insatser som främjar företagande 
och användande av naturresurser 
i form av råvaror och naturmiljöer 
för en hållbar utveckling.  
Exempelvis projekt som bidrar till: 

• stimulering av entreprenörskap 
och framtagande av nya  
produkter och tjänster 

• omställning till en resurseffektiv 
& hållbar landsbygdsutveckling 

• lösningar som kan bidra till en 
förbättrad miljö, och en mer 
effektiv energianvändning  

• ökad vidareförädling av råvaror 
som finns i området  

• förbättrade möjligheter till 
samexistens mellan areella nä-
ringar & andra naturgeografiska 
brukare av mark och vatten 

• stödja intro, bildande av  
organisationer vars syfte är att 
förbättra tillgången på lokalt 
kapital för utveckling av  
landsbygdens näringar 

 Insatser för att undersöka  
förutsättningar för, samt stärka 
och grundlägga ett hållbart  
utvecklingsarbete.  
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