Regionalfonden – inriktning lokalt ledd utveckling
Det svenska programmet för lokalt ledd utveckling inom europeiska regionalfonden fokuserar på näringslivs- och
företagsutveckling, samt entreprenörskap. Lokalt ledd utveckling inom regionalfonden kompletterar de nio svenska
regionalfondsprogrammen och möjliggör riktade satsningar inom lokalt ledd utveckling för stadsutveckling.

Utökad kapacitet Markcider
Leaderområde:
Projekttyp:
Projektägare:
Plats:
Projekttid:
Finansiering:

Kustlandet
Projektstöd till företag
Claes Mark, enskild firma Markcider
Misterhult, Oskarshamns kommun
juni 2018 – jan 2019
173 636 kr varav
Projektstöd 69 455 kr, egen privat 16 086 kr, eget arbete 88 095 kr.

Bakgrund
Markcider framställer äppelmust, päronmust och cider av lokalt odlad frukt. Produkterna säljs på den
egna gården, marknader, lokala butiker samt hos största kunden, Ica Maxi i Oskarshamn. Den årliga
produktionen låg på cirka 5000 liter/år. För att tillmötesgå kundernas efterfrågan och öka produktionen
samt bredda utbudet sökte och beviljades företaget stöd för att kunna investera i ny utrustning och
utveckla en ny produkt. Genomförandet gick bra. Utrustningen som inköptes omfattade hydropress,
tryckkärl, fyllningsmaskin, pallyftare och släpkärra. Den nya produkten som utvecklades blev en
äppelsirap. Produktionskapaciteten av cider och must ökade med 100 %. Genom den ökade
försäljningen kunde Claes Mark anställa en person på halvtid för att hjälpa till med tillverkningen.

Saluhall med integration och entreprenörskap
Leaderområde:
Projekttyp:
Projektägare
Plats:
Projekttid:
Finansiering:

Leader Västra Småland
Projektstöd
Enter Gislaved
Gislaved
sept 2016 – dec 2018
1 499 890 kr varav
Projektstöd 866 906 kr, LAG 426 984 kr, övrig privat 206 000 kr.

Bakgrund
Syftet var att möjliggöra en egen inkomst för kvinnor med invandrarbakgrund genom att utnyttja deras
entreprenörsegenskaper. Genom att samla dessa kvinnor i en gemensam försäljningslokal och erbjuda
dem subventionerad hyreskostnad under projekttiden med en motprestation i att de genomgick
utbildning. 9 företag och 11 kvinnor ingick i projektet (eller delvis), 5 av dess kvinnor driver sina företag
vidare i egna lokaler, 4 arbetar eller studerar, en är föräldraledig och en är fortsatt arbetslös.

