Ansökan

Fem enkla steg för att starta ett projekt

VAD KUL ATT NI HAR EN IDÈ NI VILL FÖRVERKLIGA!
Ung i Halland är ett projekt som kan hjälpa er att genomföra er idé. Vi hjälper er med stöd och
hjälp, kontakter och pengar.
Stöd och hjälp. Det är inte helt lätt att skriva en ansökan, veta hur mycket saker och ting kostar
eller vem man ska fråga om att få låna lokal, utrustning etc. Vi på Ung i Halland kan hjälpa er
med hela er ansökan och hjälpa er att ta reda på hur mycket det kostar att genomföra just er
idé.
Kontakter. Genom Ung i Halland kan vi hjälpa er att hitta rätt kontakter och nya kontaker som
kan vara till hjälp för just ert projekt.
Pengar. Du som är mellan 13-25 år kan söka projektstöd upp till 30 000 kr från Ung i Halland!
Om Ung i Halland.
Ung i Halland är ett projekt som syftar till att stärka entreprenörskapen hos unga i åldern 13-25
år. Projektet drivs av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland som är en ideell förening som
bildades för att hantera lokala initiativ i Halland, och även runt Bolmen när det gäller fiskerelaterade lokala initiativ. Lokalt Ledd Utveckling Halland jobbar för ett rikare Halland.

KOM IGÅNG MED ER PROJEKTIDÈ!
Ett projekt är en grupp personer i ett företag eller förening eller ett kompisgäng som jobbar tillsammans för att genomföra en gemensam idé.
För att starta ett projekt i Ung i Halland är det viktigt att alla är överens om vad ni vill göra. Det
är också bra att ni redan nu fundera lite på hur ni vill göra. På nästa sida kan ni fylla i hur ni tänker kring er idé.
I det övre vänstra hörnet kan ni fylla i vad det är ni vill göra. Det kan vara en festival, bygga skateboardramper, bygga utegym, arrangera föreställningar, skapa mötesplatser, bilda
föreningar, workshops, kurser exempelvis.
I det övre högra hörnet kan ni fylla i vad det är ni behöver för att komma igång med ert projekt. Det kan vara en plats att vara på eller material och verktyg som behövs för projektet.
I det nedre vänstra hörnet kan ni fylla i vem det är ni vill bjuda in. Vem ska komma på era
aktiviteter? Är det för en viss ålder bara eller är det för både vuxna och barn?
I det nedre högra hörnet kan ni fylla i om det är någon ni känner eller vet om som kan
hjälpa er med projektet. Kanske känner ni någon som kan hjälpa er att hitta ett bra ställe att
vara på eller som ni vet har kunskaper om hur man bygger eller skapar det som är viktigt för
just ert projekt?

DETTA VILL VI GÖRA:
Vad handlar er idé om?

Vi vill bygga en skateboardramp så att vi kan
göra nånting roligt i vår by och inte behöver
åka in till stan varje gång.
Vad heter projektet?
Skate Harplinge
Vad är syftet med projektet?

Syftet med projektet är att fler ska kunna åka
skateboard i Harplinge.

DETTA BEHÖVER VI:
Var kommer ni att vara? (Lokal, stad, kommun
etc)
I Harplinge, Halmstad kommun

Hur ska ni genomföra er idé? Vad behöver ni
för att genomföra er idé? (Material, verktyg,
utbildning etc.).

Vi behöver byggmaterial, verktyg och en
snickare som vet hur man bygger.
Informationsmaterial som vi kan dela ut till alla i
Harplinge så att fler vet om att vi bygger
skateboardramp och att alla som vill får
använda den.

Vad är målet med ert projekt?
Målet är att bygga en skateramp.

DESSA VILL VI BJUDA IN:
Ungefär hur många ungdomar att ta del av projektet på något sätt?

DESSA KAN HJÄLPA OSS:
Samarbetar ni med någon/några andra?
Vem/vilka?

Vi är 4 stycken i projektgruppen, men vi tror
att ungefär 20 ungdomar eller fler kommer att
komma till invigningen av rampen.

Vi får hjälp av Samhällsföreningen i Harplinge
som hjälper oss med kontakter. Byggföretag
som hjälper oss med lite billigare material och
en lokal snickare som vet hur man bygger.

Hur kan ert projekt leva vidare?

Skateboardrampen kommer att stå kvar i
Harplinge under flera år genom att
Samhällsföreningen och ungdomarna i byn
hjälps åt att hålla den ren och lagar den i fall
det behövs.

TIDSPLAN
En tidsplan är bra att ha för att det blir lättare att bilda sig en uppfattning om projektet.
Hur man gör: Ni fyller i under varje månad vad som måste göras just under den månaden. Exempelvis: Januari: Ansökan skickas in till Ung i Halland. Februari: Ta kontakt med kommunen och
fritidsledarna. Mars: Marknadsföring och Köpa in prylar, material osv.
Tips: Börja planera baklänges. Det vill säga, om projektet är att arrangera en festival och den
genomförs den 1 juni då måste allt vara på plats. Ställ er frågan: Vad behöver vara på plats? Ex.
scen, artister, ljus, sladdar, mikrofoner, biljetter, publik, affischer m.m. Sen frågar ni er: Vad ska vi
göra först? Skriv ner allt som måste vara klart under månaderna som projektet håller på. På så
vis blir det lättare att se när allt måste vara klart och hur lång tid ni har på er att göra kart allt.
Lycka till! :) (Tycker ni det är svårt? Hör av er till Ung i Halland på Facebook så hjälper vi er!)
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Planering av
projekt. Hitta
en snickare
som vet hur
man bygger en
ramp

Ta fram en
ritning av
ramp, hur
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material
behövs.

Kolla upp hur
Börja bygg
mycket pengar rampen.
behöver sökas
från Ung i
Halland. (Tips:
Ta hjälp av
ungdomscoach
en!)

Fortsätter
Rampen är
bygga rampen. klar. Invigning
Börja informera av rampen.
alla om att
rampen
kommer
invigas.
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PENGAR
Ni kan söka upp till 30 000 kr för er projektidé från Ung i Halland.
Ställ er frågan:
Vad kommer att kosta pengar och ungefär hur mycket kostar det?
Fyll i budgetmallen här nedan och räkna ihop den totala summan av kostnaderna.
Hur man fyller i:
Under Namn på kostnad skriver ni upp allt som ni behöver. Exempel: Mat, fika, scen, affischer, biljetter, vakter etc.
Under Antal skriver ni hur många affischer som behövs eller för hur många ni ska köpa fika till.
Under Kostnad skriver ni ungefär hur mycket varje sak kostar. Exempel: Mat = 500 kr, Fika = 500 kr,
Scen = 10 000 kr, Affischer = 2000 kr, Vakter = 4000 kr etc.
Under Beskrivning av kostnad skriver ni vad ni ska använda kostnaden till som ex. Fika till alla som
hjälper till under festivalen eller affischer behövs för att marknadsföra vårt projekt.
Under Summa kostnader skriver ni hur mycket allt kostar totalt.

Kostnadsbudget
Namn på kostnad

Antal

Kostnad

Material

Beskrivning av kostnad
Plywood och brädor till rampen

11000
Skruv och Spik

Skruvar och spikar

1000
Marknadsföringsmaterial

Affischer, annons på sociala medier

3000

Fika till invigningen

20

1000

Dekoration till invigning

ljusslingor, ballonger, etc

1000

0
Summa kostnader

Fika för 20 personer till invigningen av
skaterampen.

17.000,0

PROJEKTGRUPPEN
Projektgruppen är en av de viktigaste delarna i ett lyckat projekt. Projektgruppen ansvarar för att
genomföra alla delar och aktiviteter i projektet som behövs för att nå projektets mål. I en projektgrupp finns det oftats en som är huvudansvarig för projektet den kallas för projektledare. Projektledaren ansvarar för att projektgruppen driver projeketet frammåt.
Det finns flera andra viktiga roller i en projektgrupp som: ansvarig för marknadsföring, ansvarig för
kontakter och nätverk, ansvarig för ekonomin tillexempel. Beroende på vad ert projekt handlar om
kan det finnas flera andra ansvarsområden.
Ni behöver inte bestämma på en gång nu vem som ska göra vad utan det kan vi hjälpas åt med. Nu
behöver ni bara fylla i vilka som är med i projektet för att vi ska kunna kontakta er och träffas för att
prata mer om er grymma idé! Vi ses! :)

Projektgruppen:
Namn:

Maja

Adress:
Tel:
Epost:
Personnr:
Namn:

Joackim

Adress:
Tel:
Epost:
Personnr:

Namn:

Maria

Adress:
Tel:
Epost:
Personnr:
Enligt Dataskyddsförodningen, General Data Protection Regulation (GDPR), krävs tillstånd och samtycke av berörda personer eller av barns vårdnadshavare inför en publicering av namn och bild på en webbsida på internet eller på Lokalt
Ledd Utveckling Hallands egna kanaler.

Syftet med GDPR är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Lokalt Ledd Utveckling Halland kommer att behandla den insamlade informationen enligt GDPR.
Alla personuppgifter kommer att slängas och raderas från Lokalt Ledd Utveckling Hallands system efter projektet avslutats.

Kontaktuppgifter till ungdomscoach Elinor Forsberg:
E-post: Elinor.forsberg@lluh.se
Tel: 072-18 25 033
Hemsida: www.lluh.se/ung-i-halland

Instagram 		

Följ oss gärna på:
Facebook 		

Snapchat

Ansökan

Fem enkla steg för att starta ett projekt

1. Beskriv er idé.
2. Tidsplan
3. Pengar
4. Projektgruppen
5. Skicka in ansökan till Ung i Halland.
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Ung i Halland - Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1A
314 80 Hyltebruk
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