Vill du ha professionellt stöd i din
landsbygdsutveckling?
Vi kan projekt.

Fakta
Projektutveckling
Hushållningssällskapet har specialistkompetens och
mångårig erfarenhet av att driva utvecklings- och
förändringsarbete på landsbygden. Vi arbetar med
projektutveckling från idé till handling.
Vi hjälper dig med:
•
•
•
•

Idéutveckling
Processledning
Ansökningsarbete
Partnerskapsfrågor i samband
med EU-projekt

•
•
•
•

Finansieringslots
Projektledning
Projektadministration
Utvärdering

Hållbar rådgivning
Våra rådgivare är engagerade i utveckling av landsbygden och dess
företag och ger dig professionellt stöd i ditt projektarbete. Genom att
anlita Hushållningssällskapet får du:
Lokalt förankrade rådgivare. Vi jobbar nära det lokala samhället
och har stora lokala kontaktnät att luta oss mot.
Jordnära och konkret. Vår rådgivning bygger på egna erfarenheter
av att arbeta med projekt och det är basen i vår rådgivning.
En länk mellan teori och praktik. Vår uppgift är att bygga
kunskap för landets framtid. Vi har nära kontakt med forsknings- och
utvecklingsaktörer och vår uppgift är att omvandla teori till praktik.
En långsiktig partner. Vi bottnar i en långvarig tradition med
offentliga uppdrag att arbeta med en hållbar utveckling av
landsbygden.

Erfarenheter
Vi har stor vana av att driva olika typer av projekt och ett specifikt
kunnande om landsbygdsföretagande. Vi har erfarenhet av såväl
lokala regionala, nationella som internationella arbeten. Vi stöttar
andra aktörer i deras projekt likväl som vi utvecklar och driver egna.

Kontakta din rådgivare
eller läs mer på www.hushallningssallskapet.se
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Vad kan vi
göra för dig?
Vi kan hjälpa dig igenom ett projekts alla
faser. Vi kan också gå in i specifika delar
av ett projekt. Du väljer.

Några exempel från de senaste
årens arbete:
Utvecklingsstrategier för Leader. Ansvar
för framtagning av utvecklingsstrategier
för flera Leaderområden i Sverige.
Strategierna ligger till grund för
landsbygdsutveckling runt om i Sverige.
Grön Arena. Grön Arena är en verksamhet
som vi utvecklat runt om i Sverige.
I slutet av 2014 omfattas ett drygt
150-tal gårdar runt om i Sverige som
utvecklar verksamhet inom grön omsorg i
gårdsmiljö.
Mitt Kök. Projektet Mitt Kök var en turné
genom matsverige med dagliga TVsändningar, restaurang med tillagning av
lokala råvaror och debatter kring lokal
mat. Vi drev projekt tillsammans med
Jordbruksverket, Visit Sweden och TV4.
Grön Integration. Syftet är att
landsbygden ska få del av utrikesföddas
kunskaper, erfarenheter och intressen.
Vår roll är att skapa mötesplatser som
utvecklar kontakterna mellan utrikesfödda
och landsbygdens näringsliv.
Nationell kartläggning av livsmedel.
Vi ledde arbetet med en nationell
kartläggning av livsmedel och
jordbruksprodukter med potential
att ansöka om skyddad beteckning
enligt EU:s regelverk, på uppdrag av
Jordbruksverket.

