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Vilka är
Leader Höga Kusten?

Vi…
• … är en ideell organisation som 
arbetar med landsbygdsutveckling i 
Höga Kustens kommuner.

• … stöttar projekt som sker i 
samarbete mellan näringslivet, ideella 
och offentliga parter.

• … har bred kunskap om finansiering 
och stöd till utvecklingsidéer i 
Västernorrland och nationellt.

• … hjälper er vidare med er idé!

www.leaderhogakusten.se

http://www.leaderhogakusten.se/


Nu är tid 
att agera!



Våra mål
Ur vår nya strategi:

• Stärka Höga Kusten som 
attraktiv plats 

• Främja omställningen till 
ett hållbart Höga Kusten 

• Förbättra inkludering och 
mångfald i Höga Kusten



Erbjudande
Utvecklingscoaching för aktiva bygder

Geografiska områden eller
temabaserade grupper

Krav:
- Minst tre aktörer i samverkan
- Ni har en påbörjad idé och 

beskrivning av utvecklingsbehovet

Konkretisera idén & skapa 
en handlingsplan 

Inspiration/extern 
kompetens & 

vägen till 
finansiering

Inför 
genomförande -
aktiviteter efter 

behov



Förstudiestöd
Har er organisation en idé som ni vill utreda förutsättningarna för? Nu kan ni söka 

Leader Höga Kustens populära förstudiestöd! Förstudien ska utreda förutsättningar 
för en satsning eller ett projekt som bidrar till hållbara landsbygder i Höga Kusten.

7 stycken beviljade hittills:
- Ökad ung delaktighet inom gröna näringar
- Höga kusten Nord mot 2030
- Naturunderstödd rehabilitering – även i 

Västernorrland?
- Hållbara affärer genom nya nätverk
- Samlingspunkt Helgum
- Herrgårdsflyglar för besöksutveckling
- Metod för konsten på kartan

Stöd upp till 60 000 kr. Fördelas löpande.



Ungdomscheckar
Unga som har en idé som gynnar unga på landsbygden i Örnsköldsvik, Kramfors, 

Sollefteå eller Härnösand har chansen att förverkliga den.

9 stycken beviljade hittills:
- Undomssatsningen Öviks

Ryttarklubb
- EPA-träff med Young Wheels
- Snowpark Latbergsbacken
- UKR - Ung Konst i Ramsele
- Junsele Motorcrossbana
- Frihet under ansvar Drömme
- Summer Vibes Härnösand
- Lyckohoppet käpphästevent
- Kreativ afton på Konstbyn

Stöd upp till 20 000 kr.



Tack för mig!

www.leaderhogakusten.se

@leaderhogakusten

felicia@leaderhogakusten.se


