
 

 
 
 

 

Så nominerar du till Ullbaggen 2019 

 

Med Ullbaggenomineringarna vill vi lyfta resultat från: 

 Landsbygdsprogrammet 

 Havs- och fiskeriprogrammen 

 Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 

Målet är att ta fram och informera om satsningar som gjorts av företag eller genom projekt. 

Satsningarna ska vara inspirerande och lärande för de som konkret jobbar med utveckling av 

landsbygden eller som är intresserade av landsbygdsfrågor. 

Ullbaggarna ska bidra till Landsbygdsnätverkets mål om att: 

- öka delaktigheten i landsbygdsutveckling,  

- öka kvaliteten i genomförandet av de tre EU-program som nätverket ska främja, 

- informera potentiella stödmottagare och en bredare allmänhet om möjligheterna i 

programmet  

- främja innovationer 

Årets kategorier är: 

o Nya affärsmöjligheter på landsbygder 

o Nya affärsmöjligheter i blå näringar 

o Ungas delaktighet i landsbygdsutveckling 

o Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling 

o Insatser som bidragit till smarta lands- och kustbygder (Smart Villages) 

Nomineringen är öppen till och med tisdagen den 19 maj.  
 

Att tänka på: 

 Nominering till Ullbagge kan i år göras av Landsbygdsnätverkets samtliga 
medlemmar på lokal, regional och nationell nivå. Det innebär att exempelvis 
lokalförbund och regionalförbund kan lämna egna nomineringar. Vilka som är 
Landsbygdsnätverkets medlemmar finns beskrivet på hemsidan.  
 

 De myndigheter och leaderområden som tidigare har haft uppdraget att nominera är 
självklart välkomna att göra det även i år. 
 

 Den som gör en nominering kan bara lämna ett förslag per kategori. 
 

 
 

 

http://landsbygdsnatverket.se/inspiration/smartvillages.106.6962f28a16653fc537a9225c.html
http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.7dd5e1cc1683617479263cb5/1547203035796/Medlemslista%20till%20webb.pdf


 

 
 
 

 De satsningar som har gjorts i projekt och av företag som kan nomineras, ska ha fått 
finansiering från landsbygdsprogrammet eller havs- och fiskeriprogrammet. Även projekt 
finansierade inom programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala 
utvecklingsfonden och socialfonden kan nomineras.  
 

 De nominerade projekten ska ha fått stöd under nuvarande programperiod (2014-
2020) eller från föregående programperiod (2007-2013).  
 

 De nominerade ska kunna uppvisa konkreta resultat. Det är inte idéer och planer 
som belönas utan resultaten i relation till kriterierna. 
 

 Juryn lägger särskild vikt vid bidrag som innehåller aspekter av jämställdhet, 
internationellt samarbete, är förnyande/innovativa samt är klimatsmarta. 
 

 Det är också en fördel om satsningen bryter invanda mönster, normer eller strukturer. 
Det kan bland annat ske genom att annan könsfördelning har uppnåtts eller att fler unga 
och/eller nyanlända är inkluderade.  
 

 Den förändring och det resultat som satsningen har uppnått sammanfattas under 

rubriken Konkreta resultat i nomineringsblanketten. Här ska också effekter på sikt 

beskrivas. 

 Samma förslag kan bara nomineras i en kategori. 
 

Nya affärsmöjligheter på landsbygder och i blå näringar 

Med nya affärsmöjligheter på landsbygder menas verksamhet som bedrivs av företag på 

landsbygder inom exempelvis jordbruk, trädgård, skog, turism eller i andra branscher. 

Med blå näringar menas verksamhet inom fiske och vattenbruk. De nominerade förslagen om 

nya affärsmöjligheter ska ha skapat eller bevarat sysselsättning samt ha medverkat till en 

förbättrad miljö, klimatanpassning och/eller minskad klimatpåverkan. I denna kategori är också 

förnyelse och innovation ett måste.  

Nyanländas och ungas delaktighet i landsbygdsutveckling 

Med delaktighet menas att nyanlända respektive unga ska vara verksamma tillsammans med 

landsbygdsbor i övrigt. Med nyanlända menas främst personer med flyktingbakgrund, som är i 

asylprocessen eller som fått uppehållstillstånd 

Insatser som har bidragit till smarta lands- och kustbygder 

I kategorin smarta lands- och kustbygder bedöms den helhet som ett projektstöd har bidragit till i 
en by eller bygd. Viktiga egenskaper i helheten är att det finns inslag av förnyelse och 
innovation, gärna genom digitala lösningar. Det ska också finnas en bred delaktighet, 
klimatsmarta lösningar samt ett utvecklat samarbete med andra bygder och städer nationellt 
och/eller internationellt.  



 

 
 
 

Så går det till 

När samtliga nomineringar har kommit in (senast den 30 april) hanteras de nominerade förslagen 
av Landsbygdsnätverkets kansli. Kansliet kan fram till mitten av juni be om kompletterande 
uppgifter, bland annat från de nominerade och de Leadergrupper eller myndigheter som har 
beslutat om förslagen.  
 
I mitten av juni sammanträder juryn som gör ett urval av tre förslag i varje kategori. Juryn röstar 
även fram en turordning för de tre förslagen. Juryn består av en forskare, representanter från 
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper, en länsstyrelserepresentant, en leader-representant, en 
representant från Jordbruksverket samt en representant från Landsbygdsnätverkets kansli. Den 
sistnämnde är juryns ordförande.  
 
I oktober håller Landsbygdsnätverkets styrgrupp en sluten omröstning där det beslutas om en 
turordning av de tre förslagen. Styrgruppens röster väger 50 procent i den slutliga omröstningen 
och juryns röster väger 50 procent. 
 
Vinnaren i varje kategori offentliggörs i samband med Ullbaggegalan den 13 november i  
Holiday club, Åre. Samtliga vinnare får ett pris i form av en ullbagge i gjutjärn samt 10 000 
kronor. Dessutom erbjuds de tre nominerade förslagen (1,5 personer per förslag) i respektive 
kategori att få resan och uppehället betalt till nätverksträffen och Ullbaggegalan. 


