
Samarbete med leader-

områden i andra  

länder stärker  

lokalt ledd utveckling på 

hemmaplan! 

 

Fem tips för att komma igång! 

Fyll i mallen för partnererbjudande och skicka den till Marion. Fyll i så gott 
det går. Utan beskrivning av ett tänkt samarbete är det svårt att stödja er i 
att leta upp någon som kan passa för er tänkta plan. http://
enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tnc_project_offer_june_2016.docx  
 
 
 
Använd ENRDs sida för partnersök. Lägg in ert eget erbjudande och sök 
efter andras. https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_en  
 
 
 
 
Kolla upp om det redan finns internationella kontakter och samarbeten inom 
ert geografiska område. 
 
 
 
 
Delta på internationella konferenser och nätverksträffar.  
 
 
 
 
Passa på att lägga in en arbetsdag för kontaktskapande om ni är ute och 
reser i Europa i privata ärenden.  

1 

2 

3 

4 

5 

Landsbygdsnätverket kan hjälpa till med att hitta projektpartner! 

http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tnc_project_offer_june_2016.docx
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/tnc_project_offer_june_2016.docx
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/clld-partner-search_en


TNC-support under 2018 

 
Under större delen av 2018 erbjuder Landsbygdsnätverket särskild hjälp för att göra det 
enklare att starta transnationella samarbetsprojekt. Det sker genom en supportgrupp 
där en av medlemmarna är utsedd att fungera som TNC-coach, med särskild tid avsatt 
för att ge tips och råd. Marion Eckardt, LLU Halland, har rollen som coach och de två 
anda gruppdeltagarna är Carl Dahlberg, Leader Bohuskust och gränsbygd och 
Christina Lindfors, Dalälvarnas utvecklingsområde.  
 
Även om leadergrupperna i Europa arbetar utifrån samma EU-förordning kan de nation-
ella reglerna och rutinerna se väldigt olika ut.  

I leaderguiden som du hittar på Jordbruksverkets intranät, Ladan, finns en hel del in-
formation och råd om vad du bör tänka på för att starta ett transnationellt samarbetspro-
jekt. 

Det Europeiska Landsbygdsnätverket, Contact Point, har också en hel del material om 
transnationella samarbeten. Bland annat finns där en guidebok som bygger på erfaren-
heter från ett flertal länder. På webbplatsen finns också tips om det mesta man behöver 
tänka på när man etablerar ett samarbete, länkar till olika kom-ihåg-listor och hand-
böcker i utbyten med mera. Läs mer på  https://enrd.ec.europa.eu 

Hans-Olof Stålgren 

Landsbygdsnätverkets kansli 

Tel. 072-526 51 07 

hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se 

Välkommen att kontakta oss! 

Marion Eckardt  

Lokalt ledd utveckling Halland 

Tel. 073-371 82 89  

marion.eckardt@lluh.se  

https://enrd.ec.europa.eu
mailto:marion.eckardt@lluh.se

