Sök mikrostöd för din idé
Ungas Engagemang
Mikrostödet Ungas Engagemang stödjer unga som vill utveckla sitt lärande och engagemang och
genomföra aktiviteter inom entreprenörskap och samhällsengagemang.
Leader Linné Småland kan bevilja mikrostöd vilket innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare
beslut och snabbare utbetalningar.
Vem kan söka mikrostöd inom Ungas Engagemang?
Unga på landsbygden mellan 13-25 år som vill utveckla sin idé eller verksamhet.
Exempel på vad du kan söka medel till:
Du kan söka upp till 20 000 kronor för exempelvis:
•
•
•

olika former av evenemang
studiebesök och "prova på tillfällen" nationellt och internationellt
kortare utbildningsinsatser/workshops/föreläsningar

Medel kan inte gå till löpande drift, redan påbörjade aktiviteter, till investeringar och kan ej beviljas
till företag.
Hur du ansöker:
Ta gärna kontakt med Leader Linné Smålands personal för att diskutera idén. Fyll i
ansökningsblanketten som finns på hemsidan, skriv under och mejla till emilie@leaderlinne.se.
Du når Emilie på 0705-600 897. Ansökningarna tas emot löpande och beslutsmöten sker cirka en
gång i månaden.
Information om vad som gäller kring utbetalning och redovisning kommer att framgå genom avtalet
vi tecknar om din ansökan blir beviljad.
Vid beslutsmöten prioriteras:
• ideell tid - Ideellt arbete värderas enligt följande:
220 kronor per timma för dig som är över 15 år.
50 kr/tim för personer 13 – 15 år gamla
• om insatsen är innovativ i ditt område
• om nyttan tillfaller många unga
• om projektet bidrar till en attraktivare landsbygd
• om flera föreningar eller organisationer samarbetar för att genomföra insatsen
Leader Linné Småland är en förening som arbetar med att skapa möjligheter för människor på landsbygden. Vi främjar och
driver lokal utveckling i kommunerna Växjö, Alvesta, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo med
visionen att bygden ska bli mer attraktiv att verka, bo och växa upp i. Detta gör vi genom att stötta människor och
organisationer som har bra idéer genom att bidra med att vara bollplank till finansiering, arrangera mötesplatser och
kompetensutveckling.

