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Seminariets punkter

• Landsbygdsnätverkets roll för TNC 3 min

• TNC-exempel 1   Integration 5 min

• TNC-exempel 2 Säl och skarv 5 min

• Föreningen Norden 5 min

• TNC-utskottet 5 min

• Diskussion, Vilket stöd behövs? 25 min

• Sammanfattning 5 min



Landsbygdsnätverkets roll

• Nationell kontaktpunkt för Leaderområden

• Hjälp att hitta kontakter i Europa

• Hjälp till europeiska LAG som söker svenska kontakter

• Samarbete inom ENRD:s fokusgrupper, Leader Sub
Committee etc

• Ett tydligt mål – fler transnationella samarbeten, TNC



Två exempel

• Integration

• Leader Västra Småland

• Tyskland o Österrike
• Entreprenörskap för minskad 

ungdomsarbetslöshet bland 
nyanlända

• Kulturella aktiviteter som verktyg 
för integration

• Volontärer och hur man kan 
stödja dem till uthållighet

• Säl och skarv och deras 
inverkan på kustnära 
fiske

• Finland - 5

• Estland - 3

• Lettland - 1

• Sverige - 6

• Polen – 1 (?)



TNC-utskott och coach

• Samordningsgruppen 
omorganiserad

• Utskott och grupper

• Ett TNC-utskott
– Marion Eckardt

– Christina Lindfors

– ………

• Stimulera och stötta till 
fler TNC 

• Kansliet och utskottet ska 
utforma uppdraget

• 25% coach i 1 år
– Undvika fallgropar

– Kontakter, planering och 
uppstart

– Tips på problemlösning

– Bollplank 

– Nära samarbete med 
Leader-kontoret och LLU-
enheten

– Kompetenshöjning



Föreningen Norden

• Micael Rönntoft

• http://norden.se/

” Vi vill se ett utökat nordiskt 
samarbete och möjliggöra många 
människors möten.”

http://norden.se/


Vilken typ av stöd behöver ni?
1. Varför vill ni ha ett TNC-projekt?

2. I vilka delar av er strategi skulle ni ha nytta av 
ett internationellt samarbete?

3. Vilka mervärden skulle det kunna ge?

4. Vilka hinder ser ni för att komma igång?

5. Vilka resurser finns för att komma igång?

6. Är hela LAG med på noterna?

7. Hur många internationella kontakter finns 
redan i ert område?



Svar och förslag från diskussionen
1. Varför?

– Berikar och stärker våra 
strategier

– Ökar förståelsen
– Erfarenhetsutbyte

2. Strategin
– Alla ha med det i strategin
– Vad i LAG-strategin fungerar att 

samarbeta kring?

3. Mervärden?
– Leder till bättre och mer 

långsiktigt resultat
– Öka förståelse, medvetenhet 

och intresse, även i ett 
ungdomsperspektiv

4. Hinder?
– Administrationen
– Ekonomiska begränsningar

5. Resurser som finns?
– Stort intresse och kunskap

6. Hela LAG med?
– Ja absolut

7. Internationella kontakter?
– Flera ”gamla” används, nya på 

väg, intresse och behov finns
8. Vilket stöd behövs?

– Resurser för att komma igång 
våga och lös problem efter 
vägen. Kör igång!!!



Post-it för frågorna


