
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 1
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Ungdomsledarutbildning i Reykjavik

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8024950936 
Namn Lokalt ledd utveckling Halland
Utdelningsadress Fabriksgatan 1A
Postnummer 31480
Postort HYLTEBRUK
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer 0345-18289
Mobilnummer 0733718289
E-postadress info@lluh.se

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
I Hallands 4H arbetar vi med mottot ”Av Ungdomar, För Ungdomar”, detta betyder att våra ledare är unga och 
att lära sig vikten av ett gott ledarskap är därmed oerhört viktigt för våra medlemmar och för vår organisation 
som helhet. Ungefär vartannat år försöker vi erbjuda våra ungdomsledare från 17 år och uppåt en 
internationell ledarkurs i Europa, för att få ett nytt perspektiv på sitt ledarskap. Med tanke på MeToo-rörelsen 
och den revolution som den inneburit för jämställdhet världen över så känns det oerhört aktuellt för oss att 
fortsätta på den linjen genom att lära ungdomar om jämställdhet och hur de kan utveckla sitt ledarskap för att 
främja det.
Ett land som just nu är världsledande inom jämställdhet är Island. De har bland annat världens mest 
jämställda parlament och de mest jämställda lönerna. Det har också nyligen införts en lag vilken gör det 
olagligt att betala högre löner till män än kvinnor för samma arbete. I en vilja att följa Islands exempel har vi 
valt att detta år åka till Reykjavik. Denna utbildning kommer att äga rum den 10-13 maj 2018.
För att uppnå våra mål med denna utbildning kommer vi att behöva genomföra ett delprojekt vilket kommer 
att gå ut på att arrangera ett antal kunskapshöjande aktiviteter om jämställdhet, ledarskap och närliggande 
frågor under kursens gång samt även jobba vidare med dessa mål även hemma i Halland. 



Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2019-12-27

Kontaktpersoner

Kontaktperson Elinor Forsberg

Namn Elinor Forsberg
Utdelningsadress Fabriksgatan 1 A
c/o adress Fabriksgatan 1 A
Postnummer 31480
Postort Hyltebruk
Telefonnummer 0721825033
E-postadress elinor.forsberg@lluh.se

Om projektet

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HALLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• FALKENBERG
• VARBERG
• HYLTE
• HALMSTAD
• LAHOLM
• KUNGSBACKA

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Halland 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Ungdomar i Halland. 

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 30000 

199011021665


