Leader Uross i Nynäshamn
FAKTA—vad är ”Leader”?
Förkortning för franska:
Liaison entre action de développement de l’économie rurale.
Svensk översättning:
Samverkande åtgärder för att
stärka landsbygdens ekonomi.

Leader är en del av stöden
inom EU:s Landsbygdsprogram och används som en
metod för utveckling av
landsbygden inom EU.

Leader Uross är en ideell
förening som bedriver
landsbygdsutveckling i delar
av kommunerna: Östhammar, Norrtälje, Österåker,
Värmdö, Haninge och Nynäshamn.
Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt
samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.
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” Att Leader bevilja

Inom Nynäshamns kommuns leaderområde bor ca 8 500 invånare och kommunens medfinansiering är 171 214 kr/år.

Stöd EU +
staten

Projekt

Projektägare

Utvecklingsprogram
Landsort 2020

Landsort sjö– och
miljöcentrum

221 900 kr

Mötesplats Norra
Sorunda

Västerby bygdegårdsförening

332 640 kr

Polhemsspelet i Sorunda

Teaterföreningen
Polhem

266 000 kr

Vågklimatstudie
Landsort

Landsort sjö– och
miljöcentrum

69 000 kr

Leader Uross i Nynäshamn
Kommunens medfinansiering av
Leader (2009-1:a halvår 2012)
599 249 kr
Projektfinansiering av leaderprojekt i
Nynäshamn under samma tid:
EU + svenska staten

889 540 kr

Privata finansiärer

57 000 kr

Annan offentlig medfinansiering

99 000 kr

Ideella resurser (eget arbete, material)
Total projektfinansiering utöver
kommunens stöd

699 500 kr
1 745 040 kr

För varje krona som Nynäshamns kommun t.o.m. juni
2012 har bidragit med till leaderpotten, dvs Leader Uross’
kommuners gemensamma medfinansiering av leaderprojekt, har andra finansiärer (EU, svenska staten, privata
medfinansiärer, offentliga/ideella resurser ) bidragit med
motsvarande ca tre kronor till projektens genomförande.
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Leaderprojekt i Nynäshamn
Fyra leaderprojekt har blivit beviljade i Nynäshamn, som jobbar med Landsorts utveckling, en upprustning
av en bygdegård i Norra Sorunda samt en teaterpjäs om Polhem.
Polhemsspelet Sorunda
Teaterföreningen Polhem fick stöd för en iscensättning av
musikteater om Christopher Polhems liv i bygden. Samverkan mellan professionella och amatörer för kunskapsväxling

Inom delområdet Infrastruktur har projektet lyckats med
att få ut en mobiltelefonibasstation till Landsort. Man har
fått loss resurser för att i samverkan med kommun, länsstyrelse, landstinget och markägaren utreda förutsättning-

blev lyckad och föreningen beskriver i sin slutrapport vilka
mervärden projektet har lett till.
”Nysvenskar har kommit att ta del i kultur och föreningslivet genom deltagande i produktionen.”

arna för modernisering av Landsorts hamnar samt utrett
bostadsfrågan och etablerat kontakter med Nynäsbostäder, länsstyrelsen, Värmdö kommun och Sandhamn för att
arbeta vidare.
***
Vågklimatstudie Landsort

”Ungdomar ur vår ensemble har anslutit sig till Sorunda Teatersällskap och på så sätt vitaliserat denna förening.”
”Vi noterar en kunskapsöverföring av social kompetens mellan
olika åldrar samt en ökad stolthet över platsen Sorunda och vårt
gemensamma skapande av den.”
***
Landsort 2020
Projektet Landsort 2020 är ett utvecklingsprogram för långsiktigt utvecklingsarbete, drivet lokalt på skärgårdsön Landsort, med sikte på utveckling av jobb och fastboende. Bakgrunden är en sedan länge minskande befolkning. Stödet har
använts för att kunna ersätta en projektledare, då det var
svårt att gå vidare med enbart ideella krafter.

Ur ansökan: ”Det strategiska värdet av ett tillskott initialt från
Uross är väldigt stort. Det skulle hjälpa oss att verkligen få de
andra aktörerna "över tröskeln". Framför allt markägaren,
Fastighetsverket, är oroligt för att man ska få stå för alla kostnader själva. Det förhållandevis blygsamma tillskott vi ber om
från Uross blir en
viktig hävstång för
att få loss såväl
kommunen som
landstinget - och
därmed nyckelaktören Fastighetsverket.”

