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§ xx x ) Local Crowdfunding - Network of experiences 

Sökande:          Lokalt Ledd Utveckling Halland 
Journalnummer:         2019-644  
Beslutsmässighet:   xx ledamöter enligt närvarolista, samtliga sektorer. 
Jäv:  Deltagande enligt närvarolista, ingen jävig. 
Åtgärd:  Genomförande 
Projekttyp:   Projektstöd  
Insatsområde:  Sociala innovationer och innovativa servicelösningar  
Fond:  Regionalfonden 
Urvalkriterier poäng: xxx 

_______________________________________________________________ 

Beslöts: 

att prioritera ansökan  
 
Beslutsmotivering:  
Projektet syftar till att bygga upp en kompetens lokalt och regionalt för att öka möjligheter till 
finansiering för samhällsentreprenöriella initiativ. Mycket talar för att vi går en mot en tid med 
färre offentliga finansieringslösningar för lokala projekt. Det lokala initiativet behöver då 
lösningar som kan ge snabbare och effektivare resultat.  
Samtidigt finns det ett behov av att öka vår egen och Hallands kunskap om olika 
finansieringslösningar och därför skulle deltagandet i ett TNC (Trans Nationell Cooperation) -
projekt med kompetenta likasinnade från andra länder, vara en utomordentlig idé. 

 

Stödbelopp 
Totalt: 565 210 SEK     

Varav. 378 691 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig medel) 

            186 519 SEK övrig finansiering från LAG 

Privat finansiering ideell tid/ideella resurser: 132 000 SEK (18,93 %)  

Motivering till val av fond och stödandelar: 

LAG har valt att lägga detta projekt i regionalfonden därför att det stämmer överens med det 
insatsområde som finns i LLUH:s strategi ”Ett rikare Halland genom lokala initiativ” 
I insatsområdet ska Regionalfonden arbeta för att metodutveckla stöd- och supportsystem för 
samhällsentreprenörer. Projektet är projektstöd där en bredare allmänhet har nytta av 
projektet. LAG sätter därför stödandelen till 100 %.  

Slutligt beslut om stöd 

Om LAG prioriterat Ert projekt sänds detta vidare till Jordbruksverket som är den instans som fattar 
myndighetsbeslut. Projektet är därför ej att betrakta som godkänt förrän Ni erhållit beslut från Jordbruksverket.  

Om LAG har avslaget Ert projekt, går detta inte vidare till Jordbruksverket utan är att betrakta som icke godkänt. 


