
 

 

Sök mikrostöd för att utveckla er bygd! 
Kreativa och levande landsbygder 
 
Har ni en idé som kan bidra till att göra er ort eller bygd till ett ännu bättre ställe att bo på? Är ni 
en grupp som vill hjälpas åt och utveckla och genomföra idén? Då kan ni ansöka om mikrostöd! Ni 
får svar på er ansökan inom cirka en månad. Ni ska genomföra och redovisa mikrostödet senast 
den 31 maj 2022. 
 
Ni kan söka mikrostöd för att testa och undersöka möjligheterna för nya koncept i er bygd, stötta 
digitala lösningar och för att stärka lokalsamhället genom att tillvarata lokal kompetens och 
engagemang. På varje plats finns det unika förutsättningar och olika utmaningar och därför vill vi 
stötta grupper som vill testa nya lösningar på lokala utmaningar. 

Vem kan söka: Föreningar och lokala grupper som brinner för att utveckla sin bygd. 

 

Ni söker för de faktiska kostnader som projektet har och maxbelopp att söka är 20 000 kr. Vad som 
gäller för utbetalning och redovisning kommer att framgå genom avtalet vi tecknar om er ansökan 
blir beviljad. Ni kan få hälften av beviljat belopp i förskott och resten när ni slutredovisar. 

Projekt som blir beviljade bedöms utifrån följande urvalskriterier: 
Projekten ska bidra till en positiv utveckling av den ort eller bygd där man bor och vara till nytta för 
många. Minst ett av följande kriterier ska också vara uppfyllt: 
 

• Projektet tar tillvara på lokal kompetens och engagemang 
• Projektet bidrar till att stärka identiteten och stoltheten för bygden bland barn och unga eller 

bidrar till en ökad livskvalitet bland invånarna på orten 
• Projektet utvecklar digitala lösningar för landsbygden 
• Projektet bidrar till att undersöka/testa nya lösningar som kan stärka orten 

Stödet kan inte gå till investeringar eller egen lön. 

 

Hur du ansöker: Ansökningsblankett eller digitalt formulär finns på www.leaderlinne.se/mikrostod  

Ta gärna kontakt med Leader Linné Smålands personal för att diskutera din idé innan du skickar in 
ansökan. 

Fyll i ansökningsblanketten, skriv under och mejla till Kristin@leaderlinne.se eller fyll i det digitala 
formuläret och skicka in. Eventuell namnunderskrift på det digitala formuläret löses vid ett 
beviljande. Bifoga gärna firmatecknarintyg som visar att du som skriver under har rätt att teckna i 
föreningens namn. Du når Kristin på 0705–600 897 

Om du inte har möjlighet att skicka ansökan på mejl kan du istället skicka ansökan och bilagor till: 
Leader Linné Småland, Box 5, 342 21 Alvesta. 
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