
 

Vem kan ansöka 

Leaderområdet Skellefteå Älvdal omfattar  
kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå.  

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter 
kan söka stöd för att främja utvecklingen inom  
leaderområdet. Ej privatpersoner. 

Den som har en idé som kan bidra till att uppfylla  
målen i Skellefteå Älvdals utvecklingsstrategi kan  
ansöka om projektstöd för att genomföra idén.   
 
Vi hoppas kunna ta emot nya ansökningar under  
våren 2023.  
  

De tre övergripande målen  

Idéer ges plats genom olikheter och utvecklingskraft 
Vi tar tillvara ideella krafter och engagemang.  
Tillsammans skapar vi en välkomnande miljö för den 
som har en idé. Området går före i omställningen mot 
ett hållbart samhälle med utvecklingskraft. 

Världens bästa vardag med ett aktivt fritidsliv  
Vardagen är enkel och inbjudande för invånare och 
besökare. En aktiv fritid med ett brett utbud där 
attraktiva boendeformer erbjuds i en trygg miljö.  
Kulturarvet vårdas, brukas och utvecklas. 

Allt är nära med ett lokalt och hållbart utbud 
Vi har goda förutsättningar att behålla och utöka  
servicen lokalt och på distans. Det är nära mellan  
människor, till kultur, fritid, natur och jobb. En digital 
infrastruktur samt ett väl fungerande och hållbart 
transportsystem knyter ihop stad och landsbygd. 
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Insatsområden 

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

Samverkan, delaktighet och värdskap 

• fler och nya sätt att ta tillvara engagemang och idéer 
i alla åldrar och över organisationsgränser 

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

• ett bättre värdskap för att möta människor 

• nyinflyttade snabbare får kännedom och blir en del 
av lokalsamhället 

• stärka identitetsskapande processer och  
synliggöra olika perspektiv 

• utveckling av framtidens format för ideell  
verksamhet 

 
Fritid och boende 

• utveckling av attraktiva boende- och livsmiljöer 

• utveckla sociala och inkluderande mötesplatser 

• stärka och utveckla utbudet av aktiviteter  

• ta tillvara och tillgängliggöra natur- och  
kulturresurser 

 

 
Hållbarhet, lokalt utbud och entreprenörskap 

• hållbara produkter, tjänster, arbetstillfällen och  
besöksanledningar skapas och utvecklas 

• Innovativa lösningar som ökar förutsättningarna för 
resurseffektiv och hållbar landsbygdsutveckling 

• bredda användandet av den digitala  
infrastrukturen  

• ökad användning av hållbara lösningar 

Hållbar utveckling för välkomnande och attraktiva landsbygder i  Skellefteå Älvdal  

 

Idéer ges plats när vi tillsammans 
skapar världens bästa vardag med 
allt så nära 
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