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Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader
I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern
kommunikation.
Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan genom att leta upp det ord du söker
i första kolumnen (Term). Sedan hittar du eventuella alternativa ord och förklaringar.

Term
Aktnummer

Term eller uttryck som
används externt
Journalnummer

CLLD, Community-Led
Local Development

lokalt ledd utveckling

Driftsprojektet

Driftsprojektet

Driftåtgärden
EHFF

Driftsstöd
Havs- och fiskerifonden

EJFLU

Landsbygdsfonden
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Förklaring
Den som söker stöd får en
kvittens med ett journalnummer
när en ansökan skickas in i ALF.
Varje ärende har ett aktnummer i
Kundakt. Journalnummer är
samma sak som aktnummer i
Kundakt.
Vi använder inte förkortningar
som CLLD eller engelska
begreppet Community-Led Local
Development när vi skriver på
svenska.
LAG är gruppen som får stödet
och ska ha driftsprojektet under
hela programperioden.
Driftsprojektet innehåller
aktiviteter för att administrera
och genomföra den lokala
utvecklingsstrategin.
Se Driftsprojektet och Åtgärd.
EHFF, kan användas internt även
inom LAG om förkortningen
förklaras.
EJFLU kan användas internt även
inom LAG om förkortningen
förklaras.
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ERUF

Regionalfonden

ESF

Socialfonden

Fiskefonden
Fiske-LAG
Fiskeområden

Havs- och fiskerifonden
LAG
leaderområden

Fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet

FLAG

LAG

FOG

LAG

Fokusområde

Används inte externt
(Fokusområde)
Företagsstöd
Projektstöd till företag
Genomförandeåtgärden Genomförande
Havs- och fiskerifonden Havs- och fiskerifonden
Insatsområde

Insatsområde (används i externt
sammanhang alltid i den andra
betydelsen, Tematisk inriktning i
lokala utvecklingsstrategier).
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ERUF, kan användas internt även
inom LAG om förkortningen
förklaras
ESF, kan användas internt även
inom LAG om förkortningen
förklaras.
Se EHFF.
Se LAG.
Men: Fiskeområden kan
användas när man måste peka ut
just detta i något sammanhang.
Fiskeriprogrammet användes i
förra programperioden 20072013.
Motsvarigheten till LAG inom
fiskeområdet. Termen används i
vissa EU-länder. I Sverige säger vi
LAG, för alla leaderområden,
både flerfondsområden och för
rena fiskeområden.
Termen FOG (engelska FLAG) ska
inte längre användas. Den
användes tidigare av
Fiskeriverket. Havs- och
fiskerifonden kommer i de flesta
fall att ingå i flerfondsområden
och kommer i vissa fall vara rena
fiskeområden. Detta gör att vi
behöver ha en enhetlig
benämning för alla områden.
Indelning i Landsbygdsfonden.
Ska inte användas externt.
Se Projektstöd till företag.
Ska inte användas externt.
Officiellt: Europeiska havs- och
fiskerifonden
1. Ett fokusområde och ett
stöd i något av
programmen bildar
tillsammans ett
insatsområde.
2. Tematisk inriktning i lokala
utvecklingsstrategier.
3. Tematisk del i de regionala
regionalfondsprogrammen
och
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Jordbruksfonden

Landsbygdsfonden

Journalnummer

Journalnummer (externt)

Kommissionen

EU-kommissionen

LAG

LAG

LAG-kontor
Landsbygdsfonden

leaderkontor
Landsbygdsfonden

Landsbygdsprogrammet landsbygdsprogrammet

Landsbygdsutveckling
inom leaderområden
(flerfondsområden)

Lokal utveckling

LBP
Leader

landsbygdsprogrammet
Leader
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socialfondsprogrammet
(inte lokalt ledd
utveckling)
Officiellt: Europeiska
Jordbruksfonden för
landsbygdens utveckling
När ansökan har kommit in till
myndigheten får den ett
journalnummer.
Begreppet ”kommissionen” kan
användas om man tidigare har
tydliggjort vilken kommission
man menar.
Lokal aktions grupp: Styrelsen och
det ansvariga organet i varje
leaderområde. LAG tar bland
annat fram den lokala
utvecklingsstrategin för sitt
område och beslutar om vilka
projekt som bäst bidrar till målen
i strategin. Gruppen ska bestå av
representanter från den privata,
offentliga och ideella sektorn.
Se leaderkontor.
Officiellt: Europeiska
jordbruksfonden för
landsbygdens utveckling.
Landsbygdsprogrammet 20142020 består av stöd och
ersättningar som är till för att
utveckla landsbygden. Miljö,
hållbar utveckling och innovation
är prioriterat.
Vi använder lokal utveckling
eftersom det även handlar om
tätorter och fiskerelaterad
utveckling.
Se landsbygdsprogrammet.
Används när det behövs
förtydligas att det är metoden vi
menar. I övrigt använder vi lokalt
ledd utveckling.
I andra länder och gentemot EU
avser ”Leader” enbart den delen
av lokalt ledd utveckling som
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finansieras genom
landsbygdsfonden.
LEADER – Liaison Entre Actions de
Dèveloppement de l´Economie
Rurale (= samordnade aktiviteter
för ekonomisk utveckling på
landsbygden)
Leaderförening kan användas om
det är det breda partnerskapet i
varje område som utser LAG.
Se LAG.

leaderförening

leaderförening

leadergrupper

LAG

leaderkontor

leaderkontor

leadermetoden

leadermetoden

leaderområden

leaderområden

leaderprojekt

leaderprojekt

LLU

lokalt ledd utveckling

LLU-programmet

Regional- och
socialfondsprogrammet för
lokalt ledd utveckling
Lokal utvecklingsstrategi

Lokal
utvecklingsstrategi

lokala
utvecklingsområden

leaderområden (inom Sverige)

Lokalt ledd utveckling

lokalt ledd utveckling (lokalt
med litet l)
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Det lokala leaderkontor som finns
i varje område och dit den som
söker stöd vänder sig med sina
idéer. Fungerar ofta som ett
lokalt utvecklingskontor.
Den specifika metod för lokal
utveckling som EU arbetat fram
sedan 90-talet.
De geografiska områden som
täcks av en utvecklingsstrategi.
Samlingsnamn för alla typer av
projekt inom lokalt ledd
utveckling
Se förklaring till lokalt ledd
utveckling.
Lokalt ledd utveckling består av
tre program, varav ett program
för regional- och socialfonden.
Strategi, för utveckling inom ett
visst geografiskt område som LAG
ansvarar för. Urvalet av projekt
grundar sig på strategin.
Men: Termen lokala
utvecklingsområden ska användas
gentemot DG Regio, DG
Employment och DG Mare, när
begreppet ”Leader”
internationellt bara är kopplat till
jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.
EU:s term för lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden
i den gemensamma förordningen.
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M19

Paraplyprojekt

Partnerskapsöverenskommelsen, PÖ
Programmet för lokalt
ledd utveckling
Projektstöd

Projekttyp

Projektägare

Regional- och
socialfondsprogrammet
Regionalfonden
Samarbetsåtgärden
Socialfonden
Stöd
Stöd till företag

Stödmottagare

Stödsökande

Sökande
TVV

Åtgärden för Leader i
jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling.
Paraplyprojekt

Lokalt ledd utveckling i
landsbygdsprogrammet.

Projekt med syfte och mål, men
där man bestämmer
delaktiviteterna under projektets
gång.
Partnerskapsöverenskommelsen Förkortning kan användas om den
förklaras.
Regional- och
Lokalt ledd utveckling består av
socialfondsprogrammet för
tre program, varav ett program
lokalt ledd utveckling
för regional- och socialfonden.
Projektstöd
Stöd i form av pengar från EU och
svenska staten till projekt där
resultatet kommer flera till nytta.
Projekttyp
Projekttyper är projektstöd,
projektstöd till företag,
paraplyprojekt och
samarbetsprojekt.
Den som får stöd
Juridisk person som fått ett
projekt beviljat och som ansvarar
för att genomföra projektet.
Regional- och
Se programmet för lokalt ledd
socialfondsprogrammet för
utveckling.
lokalt ledd utveckling
Regionalfonden
Officiellt: Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Samarbetsåtgärden
Stöd till samarbetsprojekt inom
olika områden.
Socialfonden
Officiellt: Europeiska
socialfonden.
Stöd
All offentlig finansiering.
Projektstöd till företag
Stöd som bara gynnar det
sökande företaget eller ett fåtal
företag. Som mest kan detta vara
70 procent eller 200 000 kr.
Den som får stöd
Juridisk person som fått ett
projekt beviljat och som ansvarar
för att genomföra projektet.
Den som söker stöd
Den som söker stöd för ett
projekt fram till dess att projektet
fått ett beslut.
Den som söker stöd
Se stödsökande.
Tillväxtverket
Förvaltningsmyndighet för de
regionala
regionalfondensprogrammen och
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Unionsprioritering, UP

Unionsprioritering (internt
begrepp)

UP4

Åtgärd/delåtgärd

Åtgärderna för lokalt ledd
utveckling i havs- och
fiskerifonden
Stöd

Ärende

Ärende

Ärendenummer
Övervakningskommitté

Journalnummer
Övervakningskommitté
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det nationella
regionalfondensprogrammet.
Indelning i havs- och
fiskerifonden. Ska inte användas
externt.
Prioritering 4 i havs- och
fiskeriprogrammet.
Begreppet används i
kommunikation med LAG. Bör
inte användas i kommunikation
med dem som ska söka stöd.
Aktuella stöd är: Driftsstöd, stöd
för genomförande eller stöd till
samarbete.
Exempel: Ansökan om stöd eller
ansökan om utbetalning. Ett
projekt kan alltså ha flera
ärenden.
Se aktnummer internt.
Förkortningen ÖK kan användas
internt.
Kommitteens uppgift är att se till
att målen med programmet nås
och att arbetet genomförs på ett
effektivt sätt.
Övervakningskommittén består
av representanter för
myndigheter och organisationer
som är berörda av respektive
program.

