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Planering för kvällen 

●Presentationsrunda

●Leader Linné Småland och leadermetoden

●Olika typer av projekt

●Vem kan söka och till vad  

●Processen vid ansökan; checklista 



● Om föreningen

● EU-medel för landsbygdsutveckling

● Leaderkontoret, från idé till projekt

● Styrelse

Om Leader Linné Småland 



Leader - för att stärka landsbygden

Samarbete
Lokal 

kunskap
Nytänkande

Partnerskap;
privat, ideell & offentlig sektor

Underifrånperspektiv



Målområden

●Entreprenörskap och självförsörjning 

Nyföretagande, tillväxt i små företag, kompetensutveckling

●Öppenhet för det okända

Testa nya idéer inom t ex skog, livsmedel, IT, turism, miljö och klimatåtgärder.

● Spännande miljöer där människor och idéer kan växa
Skapa förutsättningar för möten mellan människor 



Horisontella mål
●Socialt hållbar utveckling

Lika rättigheter och möjligheter för alla, fokus på jämställdhet, mångfald, 
integration, icke-diskriminering m.m. 

● Miljömässigt hållbar utveckling
Innovativa lösningar inom miljö, energi, livsmedel och transport. Småskalig  
produktion och tjänsteutveckling kommer uppmuntras. 

●Ekonomisk uthållighet och utveckling
Tillväxt och kvalitetssäkring för företagande och entreprenörskap på landsbygden.

●Internationellt fokus
Internationalisering i olika nivåer, samarbete internationellt genom fysiska möten 
men också via webb, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.



Framgångsfaktorer 

●Projektet bygger på en behovsanalys

●Målgruppen är delaktig från början

●Gemensamma mål

●Konkreta aktiviteter med kvalitet

●Lära av andra

●Projektledaren

●Plan för vad som ska hända efter projekttiden



Första projekten beviljade!





Projektformer

Projektstöd 
Större projekt, 

minimum 22 000 kr

”Leadercheckar”
Mindre projekt



Leadercheckar

●Enkel form av ansökan och beslut snabbare

●Två temaområden; Startgas och Skapande av mötesplatser och aktiviteter

●Max 20 000 kr



”Startgas”

Syftet är att skapa nya företag, nya nätverk och samarbeten. Företag utvecklar nya 
produkter, tjänster eller når nya marknader. 

Vad man kan söka medel till; exempel: 

Förstudie för att göra en marknadsanalys, konsultstöd vid start av företag eller för 
en ny produkt/tjänst, kompetensutveckling, studieresor, för att utveckla 
samarbeten med andra…

Vem kan söka: 

Privatpersoner, företagare eller organisationer. 



”Skapande av nya mötesplatser och aktiviteter”

Syftet är att skapa mötesplatser som är långsiktiga, utvecklar befintlig verksamhet 
och skapar ny verksamhet/aktiviteter som attraherar nya målgrupper. 

Vad man kan söka medel till; exempel: 

Investeringar som skapar nya förutsättningar, utveckla samarbeten med andra, 
bygga nya kontakter nationellt eller internationellt, studiebesök, hemsidor…

Vem kan söka: 

Ideella föreningar



Projektstöd



Vad kan man få medel till?
Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, schablonkostnader eller som 
procentuellt påslag. 

● Personalkostnader (lönekostnad + 42.68% lönepåslag)

● Indirekta kostnader 15 % av lönekostnaden (t ex lokaler, fika, telefon, 
dator)

● Övriga kostnader (t ex reseersättning, marknadsföring, konsulter, 
lokaler, fika)

● Investeringar (ett enskilt inköp som är över 22 000 kr och varar i minst 
5 år)



Finansiering
●Stöd till 40–100 procent av stödberättigande utgifter för 

organisationer, föreningar eller myndigheter när nyttan av projektet 
tillfaller en bredare allmänhet. 

●Stöd till 40–70 procent av stödberättigande utgifter för insatser som 
endast gynnar ingående företag. Dock maximalt 200 000 kr. 

●Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor exklusive moms (40%) 



1. Prata ihop er med andra som kan tänkas dra nytta av projektet. Tänk på 
att vi vill ha samarbeten, nytänkande och mycket aktiviteter.

2. Bestäm tillsammans vad ni ska göra.
3. Ta kontakt med leaderkontoret
4. Bestäm vem ska vara projektägare. Måste vara en organisation.
5. För att börja skriva ansökan måste ni skicka in en fullmakt till 

Jordbruksverket. Detta gäller för föreningar och bolag. Ej enskild firma. 
6. Skicka in en fullmakt tillsammans med ett firmatecknarbevis för den 

organisation som ska vara projektägare.

Checklista vid skrivande av projektansökan



7. Sätt er i en arbetsgrupp och gå igenom följande handlingar:

a) Aktivitetsplan, vad är det ni ska göra. 

b) Budget, vilka kostnader uppstår när ni gör dessa aktiviteter.

c) Ta in offerter och prisuppgifter.

d) Gå igenom och diskutera frågorna i ” Frågor till ansökan om stöd i e-
tjänsten för lokalt ledd utveckling ” skriv ned vad ni kommer överens 
om. Detta använder ni sedan när ni kommer i webansökan.

8. Skaffa ett BankId eller liknande.

9. Gå in på www.jordbruksverket.se

http://www.jordbruksverket.se/


10. Logga in på mina sidor.

11. Gå till Stöd inom LOKALT LEDD UTVECKLING till vänster.

12. Gå till Steg 1 eller om du vill direkt till Steg 2. 

13.Glöm inte att spara ofta.



14. Lägg till följande bilagor (görs sist i webbansökan):

a) Aktivitetsplan

b) Budget 

c) Eventuella offerter och prisuppgifter

d) Firmatecknarbevis 

e) Obligatorisk bilaga till ansökan

f) Övriga bilagor.



15. Tryck på Granska och skicka in, spara pdf ansökan.

16. Ansökan kommer till oss och vi tar därefter kontakt med er. Om ni 
inte hör av oss på tre dagar så ring oss.



Tänk på följande:

● Börja i god tid. Vi upplever att ansökan ofta kommer in i sista minuten.

● Diskutera med andra som ska vara med i projektet, viktigt med förankringen.

● Ta fram prisuppgifter och skicka med dem.

● Håll ned kostnaderna.

● Hör av er helst innan ni börjar att skriva ansökan. Vi kommer gärna ut och 
träffar er.

● Om systemet inte fungerar - gå ur ansökan och logga in igen.

● Räkna med att handläggningen på Jordbruksverket tar ca 4 månader.



Kontaktuppgifter

Annika Nilsson, verksamhetsledare

Tfn 0705-600 206, e-post: annika@leaderlinne.se

Eva Jacobsson Börjesson, projektutvecklare

Tfn 0705-600 691, e-post: eva@leaderlinne.se

www.leaderlinne.se

@leaderlinne

Leader Linné Småland
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