
Beslutsbilaga x  
Protokollsbilaga till LAG Lokalt Ledd Utveckling Halland 2019-04-25 

 
 

Signering protokollsbilaga: 

Sekreterare  

Mötesordförande  

Justerare  

 

§ xx x ) Mat, möten, miljö - odlingsträdgård för lärande och 
landsbygdsutveckling  

Sökande:          MiljöMatematik Malmö Aktiebolag 
Journalnummer:         2019-131  
Beslutsmässighet:   xx ledamöter enligt närvarolista, samtliga sektorer. 
Jäv:  Deltagande enligt närvarolista, ingen jävig. 
Åtgärd:  Genomförande 
Projekttyp:   Projektstöd till företag   
Insatsområde:  Sociala innovationer och innovativa servicelösningar 
Fond:  Landsbygdsfonden 
Urvalkriterier poäng: XXX 

_______________________________________________________________ 

Beslöts: 

att prioritera ansökan  
 

Beslutsmotivering:  
Projektet vill skapa en samlingsplats för både traktens invånare och tillfälliga besökare, som praktiskt 
och teoretiskt kretsar runt odling, mat och miljö. Detta ska göras genom att skapa en pedagogisk 
trädgård, där det finns odlingsexempel, information och inspiration.  Utöver att utforma och anlägga 
själva trädgården är visionen i projektet att skapa själva funktionen av samlingsplats och kunskaps-
spridning. Genom nätverkande, kurser och evenemang ska allmänhet, cafébesökare och skolklasser 
bjudas in för att lära sig mer om hållbar matproduktion. Lokalt Ledd Utveckling har i sin strategi att 
stödja initiativ som syftar till att öka sociala innovationer och stödja samhällsentreprenörer. Projektet 
bidrar till LLUH´s horisontella mål inom hållbar tillväxt, samt att öka attraktiviteten för besökare samtidigt 
som det skapar underlag för lokala företag att växa, varför LAG väljer därför att prioritera ansökan.  

Stödbelopp 
Totalt: 400 000 SEK     

Varav. 134 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel) 

             66 000 SEK övrig finansiering från LAG 

           200 000 SEK Privat finansiering  

 

Motivering till val av fond och stödandelar: 

LAG har valt att lägga detta projekt i Landsbygdsfonden därför att det stämmer överens med det 
insatsområde som finns i LLUH:s strategi ”Ett rikare Halland genom lokala initiativ” 
Projektet syftar till att öka sociala innovationer och stödja samhällsentreprenörer i området. Projektet 
är ett projektstöd till företag. LAG sätter därför stödandelen till 50 %.  
 
Om LAG prioriterat Ert projekt sänds detta vidare till Jordbruksverket som är den instans som fattar 
myndighetsbeslut. Projektet är därför ej att betrakta som godkänt förrän Ni erhållit beslut från Jordbruksverket.  
 
Om LAG har avslaget Ert projekt, går detta inte vidare till Jordbruksverket utan är att betrakta som icke godkänt. 


