Miljösatsningar i närheten
Gotland har en varierande natur med stora kulturhistoriska värden och
artrikedom. Många människor, föreningar och andra grupper engagerar sig
på olika vis i att göra det närliggande landskapet åtkomligt. Det kan handla
om att skapa vandrings- och kulturleder eller ta fram informationsmaterial
om vad besökare kan ta del av i närheten.
Nu genomför Leader Gute en satsning på utveckling och tillgängliggörande av natur och kulturmiljöer
i närområdet. Syftet är att öka förutsättningarna att dessa miljöer synliggörs, tas till vara och används på ett hållbart sätt.
Satsningen består av två delar:

Inspirations- och kunskapsträﬀar
Det kan handla om studiebesök, föreläsningar, seminarier och liknande. Alla som vill utveckla sin
närmiljö på landsbygden är välkomna att delta. Träﬀarna ska inspirera, ge ökad kunskap och även
skapa goda möten mellan alla som vill engagera sig i och samverka kring sin närmiljö.

Möjlighet att söka stöd till miniprojekt
Det finns även möjlighet att söka stöd till s k miniprojekt. Stödet ska gå till att tillgängliggöra naturoch kulturmiljöer i närheten. Stöd kan sökas av föreningar och organisationer inom följande:

• Upptäck din bygd
Möjliggöra upplevelser och rekreation, som att ställa i ordning eller utveckla leder och
stigar, röja buskar och sly vid leder och stigar, tillgänglighetsanpassa, anordna grillplatser, sittplatser eller liknande, ta fram informationsmaterial, skyltar och dokumentation.
Max 15 000 kr inkl moms.

•

Skapa aktiviteter i din bygd
Skapa arrangemang/aktiviteter och mötesplatser med fokus på naturupplevelser, friluftsliv
och rekreation. Det kan handla om att skapa evenemang, träﬀar, vandringar eller kurser
kring en natur- eller kulturmiljö, guidade turer, arrangera dramatiseringar i en utomhusmiljö.
Max 20 000 kr inkl moms.

• Gotlands kyrkogårdar berättar
Framtagande av informationsmaterial som skyltar, foldrar/informationshäften, QR-koder
m m om kyrkogården som kulturhistorisk plats, speciellt intressanta objekt på kyrkogården,
gravplatser för personer som har haft en speciell betydelse för platsen tillsammans med
berättelserna om dem och deras gärning.
Max 30 000 kr inkl moms.
Enklare åtgärder på gravstenar som rengöring, säkring eller ifyllning av text på gravstenar
med speciellt stor kulturhistorisk betydelse (som inte omfattas av annan finansiering).
Max 22 000 kr inkl moms.

Läs mer på leadergute.se/stod/miniprojekt
Läs mer på www.leadergute.se
(se Projektstöd/Miniprojekt)

