SAMMANSTÄLLNING AV HALVTIDSUTVÄRDERING LEADER SÖDERSLÄTT
En halvtidsutvärdering har gjorts av Leader Söderslätt. En översikt har gjorts över pågående
och avslutade projekt. Avsikten med denna utvärdering var att se hur Leader Söderslätt i
dagsläget uppfyller de mål och indikatorer som sattes upp vid programperiodens start.
Rapporten bygger på uppgifter fram till och med juli 2020. Det fanns då 45 beviljade projekt
varav 25 var pågående och 20 avslutade
Leader Söderslätts strategi omfattar 4 insatsområden.
Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk
Insatsområde 2: Vattnet omkring oss
Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och
nya näringar
Insatsområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar
De beviljade projekten fördelas på de olika insatsområdena. En sammanställning har gjorts i
halvtidsrapporten för att se hur projekten täcker in olika delar av strategin. De beviljade projekten
fördelas på de olika insatsområdena. Då det gäller de olika insatsområdena ovan har 10, 2, 8
respektive 25 projekt beviljats.

Urvalskriterier
LAG - styrelsen använder Urvalskriterier för att bedöma och prioritera projektansökningar och att
säkerställa att de projekt som får stöd har en tydlig koppling till strategin och dess målsättningar. De
flesta urvalskriterierna är representerade och har använts vid urvalet av projekt förutom gällande
insatsområde 2 där det finns en del luckor.

Indikatorer
Söderslätt har i sin strategi 170 unika indikatorer. I halvtidsutvärderingen har utvärderaren använt
Jordbruksverkets indikatorer istället för Söderslätts egna, eftersom dessa inte mäts kontinuerligt. Alla
projekt skriver i sin ansökan till Jordbruksverket vad det förväntade resultat är vid projektstart och
rapporterar sedan vad utfallet faktiskt blev vid projektslut. Denna data har därför använts i
utvärderingen för att se hur väl avslutade projekt uppfyllt uppsatta mål och för att få en fingervisning
om vad resultatet kan bli. Vid mätning av indikatorerna är en generell iakttagelse att projekten överlag
rapporterat in målvärden som är högre i slutrapporten än vid ansökningstillfället. Dock
överensstämmer inte de indikatorer Jordbruksverket mäter med Söderslätts egna.
Rapporten har direkt använts för att arbeta för att öka antalet projekt där det saknas projekt för att
strategin skall uppfyllas. Det gäller huvudsakligen insatsområde 2.
Rapporten ger också mycket information som är värdefull i utvecklingen av strategin för nästa
Leaderperiod både gällande val av insatsområden, indikatorer och urvalskriterier.
Hela rapporten finns tillgänglig på www.leadersoderslatt.se

