Sammanfattning av gruppdiskussioner Fondsamordning i praktiken
Hur ser fondsamverkan ut hos er?


Tillväxtverket, ESF-rådet och regionen håller gemensamma projekt-/informationsträffar för att
informera om möjligheterna i respektive fond. Gemensamma konsultationer när projektägare kommer
med skarpa idéer och ansökningar. Däremot är lokalt ledd utveckling inte med.



Inför LAG-gruppens beslutsmöte sammanträder en beredningsgrupp bestående av representanter
från ideella, privata och offentliga sektorn. Regionen är adjungerad. De tittar på ansökningar inför
beredningsmöte ur perspektiv ERUF och ESF för att förmedla synpunkter och se att projekten
stämmer överens med fondernas kriterier.



Sitter med i PÖ för LBP i U, Co och AB län. Deltar även i möjligaste mån på möten i PÖ. C-län har
ordnat ett fondsamordningsmöte för några år sedan.



SJV har arbetet med fondsamordning i myndighetsgruppen. Skickar ut information till TVV och ESF.
Har även haft utbildning om LLU för TVV och ESF.



Näringsdepartementet har veckovisa möten mellan A-dep, N-dep, J-dep. LLU är samlat på en enhet,
oberoende av vilket departement/enhet som egentligen har ansvar för fonden.



Leaderområden har fondsamverkan inbyggt i strategin. Har därför nätverk bestående av region,
länsstyrelse med flera när projektidéer kommer in. Samarbete både strategiskt och väldigt handgripligt
med ”en väg in” för projektstöd och utveckling i breda penseldrag. Det blir en möjlighet att driva
projekt som består av flera ben med hjälp av flera fonder.



Det finns strukturpartnerskap eller liknande.



ESF och Leader i Skåne finns med i samma samordningsgrupp.



Kombination fiske- och socialfondsprojekt. Projekt som samverkar, ligger i olika fonder och
Leaderområden.



Fondsamordningsnätverk; Leader, ESF, ERUF, EJFLU, Sametinget i mellersta Norrland cirka två
gånger per år. Saknar någon som har huvudansvar. Möten för att lära känna varandra, få information
om projektidéer samt hitta synergier för att se helheten.



Informerar/diskuterar med ERUF och ESF om projektsamarbete och att hitta synergier och lärdomar
– även om projekt finansieras av olika fonder.



Socialfonden och regionalfonden blir genom LLU mer synliga lokalt.



Länsstyrelsen har utökat sitt partnerskap.



Fondsamverkan är rörig på grund av olika tillhörighet. Det tar mycket tid att följa olika strukturer.
Olika krav mellan olika geografiska områden.



Region Blekinge samlade berörda aktörer som har drivit projekt och som har en vilja att driva projekt.
De visade då vilka stöd som fanns att söka – bra exempel.

Hur kan vi tillsammans stärka fondsamordning för att skapa större delaktighet och nå fler
aktörer?


Ingen enhetlig modell för samverkan mellan regioner, EF, TVV, LLU över hela Sverige. Behövs
därför översyn av samverkansstrukturer över landet. Olikheter i samverkan mellan aktörer bidrar till
olika utfall.



Fondsamverkan är personbundet. Måste skapa strukturer, rutiner och organisation.



Regionalt utvecklingsansvariga borde samordna aktörer kring specifika utmaningar man har i ett län.



Ge någon ett övergripande ansvar för nätverksmöten för att ta bort stuprör.



Tydligt nationellt och regionalt syfte och mål för fondsamordningen.



Ett tydligt uppdrag vem som ska driva fondsamordningsfrågan och som ska bjuda in alla.



Regionalt utvecklingsansvarig är sammankallande och bjuder in alla ansvariga.



Varje aktör ska utse vem som ska delta i fondsamordning och hur de ska återföra information till sin
organisation.



Att bli bättre på att förmedla till kollegor vilka möjligheter som finns



Aktörer måste samverka när de skriver och reviderar strategier.



Regioner, TVV och ESV behöver bestämma sig för varför och hur man ska samverka med Leader.



Använda strukturer likt den västsvenska modellen plus Lokalt ledd utveckling. Någon måste ha ansvar
för att ordna nätverksträffar med syfte att sprida kunskap om vilka möjligheter man har.



Erfarenhetsträffar – hitta synergieffekter över fondgränserna. Leaderorganisationerna gör detta redan
och det kan också andra ta efter. Man kan jobba mer med nätverkande över gränser.



Utbilda de som arbetar med fonderna om varandras program och fonder. Skapa nätverk även på
”arbetarnivå”.



Arbeta i gemensamma kanaler; infomöten , regionala/nationella Leaderträffar, EU-fonder.se.



Regelförenkling



Viktigt att känna till varandra och vilka stödmöjligheter som finns.



Resurskapital på Leaderkontoret att hänvisa projektägaren till rätt aktör. Nätverk och lokala och
regionala förutsättningar.



I LAG – viktigt att säkerställa att ledamöter kommunicerar ut till sin sektor.



Förfrågningar som kommer in ska besvaras med utgångspunkt att behålla en bra idé. Innebär att
hänvisa vidare till rätt aktör.



Tid för nätverkande. Tänka finansieringslösning utifrån regional utveckling. Nyttan mer ut av varje
enskild krona.



Bygga upp en hemsida (som verksamt.se) där man kan få information från samtliga möjliga
finansiärer.

