
Förenklat projektstöd inom Lokalt Ledd Utveckling Halland 

Samtliga som söker stöd hos oss, har även möjlighet att söka om förenklat stöd. Detta innebär att Ni som stödsökande söker 
om att vår organisation ska ta ansvar för den administrativa delen i ert projekt, men Ni står för genomförande och idéerna. Ni 
söker på en förenklad blankett, till vårt presidium som avgör om detta är en idé de tror på och vill stödja extra. Ifall de vill 
detta får ni fördjupat stöd av vårt verksamhetskontor genom hela processen från projektidé till beslut hos styrelsen och 
Jordbruksverket. Ifall styrelsen beviljar projektet, kommer LLUH som organisation att administrera samt ta det juridiska 
ansvaret i projektet. 
Projektstödet ska bidra till de övergripande målen för LLUH:s strategi: ”ökat antal innovationer, ökad konkurrenskraft och 
sysselsättning”, eller ”en mer välkomnande och attraktiv livsplats”. 
 
Konkret går det till såhär: 
1. Ni har en idé. 
2. Ni söker på en förenklad blankett om utökat stöd för fantastiska idéer. 
3. Ni får beslut om stöd inom 1-2 veckor. 

- Vid bifall går LLUH in som ägare till ert projekt, d.v.s. vi tar ansvar för regelverksfrågor och andra ansvarsfrågor 
gentemot Jordbruksverket. 

4. Vårt verksamhetskontor skriver ansökan och lägger upp budget och aktivitetsplan tillsammans med er och stödjer er 
handgripligen igenom ansökningsprocessen. Beslut om stöd till genomförande av idén avgörs på nästkommande 
styrelsemöte, alltså inom 2 månader. 
5. Om styrelsen bifaller, fortsätter vårt verksamhetskontor att stödja er hela vägen till slutredovisat projekt. Ni fortsätter att 
göra det ni är bäst på och behöver inte lära er Jordbruksverkets regelverk i detalj. Det tar vi hand om. 
 
 
Vem kan söka? 
Mindre organisationer (företag, föreningar m.m.) inom verksamhetsområdets geografi. 
 
Vad kan ni söka stöd för? 
Stödet kan gå till mindre investeringar som bidrar till utveckling av befintlig eller ny verksamhet. Det kan även ingå övriga 
utgifter som är kopplade till insatsen som exempelvis köp av tjänst och marknadsföringsmaterial.  
 
Hur mycket kan ni få i stöd? 
Ni kan söka stöd upp till 100 % av projektets totala kostnader. Stödbeloppet får högst uppgå 1 500 000 kr och det krävs 30 
% i privat finansiering. Den privata finansieringen kan vara faktiska medel (pengar) eller i form av ideell tid.   
 
Vad avgör om ni kan få stöd? 
Alla ansökningar kommer bedömas av LLUH:s styrelse/LAG. Det som avgör om ansökan beviljas stöd är hur pass väl 
projektet uppfyller urvalskriterierna för LLUH:s strategi. Ni kan ta hjälp av vårt verksamhetskontor för att bilda er en 
uppfattning om vad styrelsen bedömer.    
 
Hur söker ni?  
För att söka behöver ni ha klart för er vad ni ska göra inom projektet.  Ni kan när som helst kontakta LLUH:s 
verksamhetskontor för vägledning eller om ni vill rådgöra om era stödmöjligheter. När ni känner er mogna fyller ni i 
ansökningsblanketten ”Förenklat Projektstöd” och bifogar en förenklad budget. Budgeten måste vara grundad på rimliga 
prisuppgifter och det kommer så småningom krävas underlag på dessa. Ni mejlar in ansökan till verksamhetskontoret som i 
sin tur kontaktar er för vidare handläggning. Uppfyller ansökan urvalskriterierna för LLUH:s strategi kan den tas upp på 
nästkommande styrelsemöte för beslut. Om något behöver kompletteras eller förtydligas får ni veta det av 
verksamhetskontoret.  Blir projektet prioriterat av styrelsen kommer vårt verksamhetskontor att lägga upp en plan 
gemensamt med er, över hur vi kan stödja er med ansökningsprocess och redovisning. 
 

Hur länge finns det  möjlighet att söka? 

I mån av tillgång av medel hanteras ansökningarna löpande fram till 2020-12-01 

 
Kontaktuppgifter 
Kontakt oss gärna om ni vill veta mer om stödet och dess möjligheter.  

 

http://www.kustlandet.com/sitefactory/assets/download.aspx?file=/upload/images/Projektst%C3%B6d%20till%20f%C3%B6retag.doc


Mallar och dokument 

Utökat stöd för fantastiska idéer 
Budgetmall-projektstöd  
Checklista 

 


