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Leaderföreningen Mitt i Småland har i ett paraplyprojekt lyckats ge den lokala företagsamheten en 

skjuts framåt. Mindre former av stöd i form av startcheckar har bidragit till att 30 nya företag etable-

rats på den småländska landsbygden. Därför har föreningen nu chans att vinna en Ullbagge vid årets 

Landsbygdsgala den 26 november. 

Startgascheckarna riktar sig till privatpersoner som vill testa en företagsidé på landsbygden. Stödet uppgår till 

max 30 000 kronor och den sökande ska själv investera lika mycket, till exempel genom ideell arbetstid. 

 – Intresset för att söka startgascheckarna har varit mycket stort och vi är nöjda med resultatet. Det visar att 

små medel kan generera stora effekter, säger projektledare Per Andersson. 

I följande sju kategorier kommer en vinnare att koras och som förutom en Ullbagge även vinner ett stipendium 

på 10 000 kronor. 

 Årets landsbygdsprojekt 

 Årets landsbygdsföretagare 

 Årets landsbygdsinnovation 

 Årets integrationssatsning 

 Årets miljösatsning 

 Årets ungdomssatsning 

 Årets leaderprojekt 

Under våren har en expertgrupp som består av personer från Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd, Leader, 

länsstyrelserna och Jordbruksverket varit jury och utsett vilka som ska slutnomineras. 

 

Mer information hittar du på: landsbygdsnatverket.se/startgas 

En kort film som presenterar projektet hittar du här: http://youtu.be/TVI7cOB3ToA 

Kontaktpersoner 

Kontaktperson nominerat förslag samt Leader: Per Andersson, verksamhetsledare Leader Mitt i Småland,  
   per@mittismaland.se, 0383-101 20, 070-381 57 81  
Kontaktperson Landsbygdsnätverket:    Tommy Nilsson, informatör Landsbygdsnätverket, 
   tel: 036-15 52 22, mail: tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
   Nils Lagerroth, projektledare Landsbygdsgalan, 
   tel: 036-15 62 15, mail: nils.lagerroth@jordbruksverket.se 

#lbgalan 
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Fakta om Landsbygdsnätverket:  

 Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet.  

 Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.  

 Är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, 

nationell och internationell nivå.  

 Samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.  

 Leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.  

 Är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige. 

Fler foton samt logotyperna nedan kan beställas av Tommy Nilsson, tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
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