
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A. Jag ansöker om 

 Ändring av slutdatum   Annan ändring av beslutet om stöd 

Ansökan namn   Journalnummer 

 
B. Uppgifter om stödmottagaren 

Stödmottagarens namn    Organisations-/personnummer 

  Adress 

 
C. Uppgifter om kontaktperson 

Namn    Telefonnummer 

  Adress 

  E-postadress 

 

  

ANSÖKAN 
- ändring av beslut om stöd 2014-2020 

Använd den här blanketten om du vill ansöka om en 
ändring av ditt beslut om stöd.  

Läs anvisningar på sista sidan innan du fyller i 
blanketten. 

Skicka ansökan till den myndighet eller det leaderkontor 
som fattade beslutet om stöd. 

Lärande och innovation 2017-2949

Lokalt Ledd Utveckling Halland 802495-0936

Fabriksgatan 1A
314 80 Hyltebruk

Marion Eckardt 073-371 82 89

Fabriksgatan 1A
314 80 Hyltebruk

marion.eckardt@lluh.se



 

D. Ändring av slutdatum 
Slutdatum enligt mitt beslut om stöd   Nytt slutdatum  

  Anledning till att jag söker nytt slutdatum 

 

E. Annan ändring av beslutet om stöd 
Redogör för vad du vill ändra i ditt beslut om stöd 

   

   

 

F. Försäkran och underskrift 

Jag försäkrar att alla uppgifter i denna ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga. 

Datum Underskrift av firmatecknare eller behörig företrädare för firmatecknaren 

Namnförtydligande 

Datum Underskrift av firmatecknare eller behörig företrädare för firmatecknaren 

Namnförtydligande 

 

Projektplanens syfte och målsättning förblir samma. I Steg 2 - ansökan framgår det att projektet bland annat
tänkt arbeta med UGI-modellen för att stärka sin förmåga till innovation. Den modell vi hittills elaborerat kring,
arbetar förstärkt med projektägare (PÄ) och det som vi kallar lokal utvecklingsgrupp (LUG). Vi vill utveckla
denna modell för att stärka PÄ, för att stärka innovationsförmågan, genom att idéer omsätts och
implementeras i den permanenta sfären. Inom modellen vill vi skapa prototyper till utbildningspaket och
nätverk som vi vill testa, utvärdera och testa igen. Även Leader Sjuhärad och Leader Linné kommer att testa
denna metod. För att öka möjligheten att uppnå ett så bra resultat som möjligt har LAG beslutat att öka
budgeten till att innefatta även kostnader för UGI (coacher). Ny budget är framtagen där ovanstående
aktivitet/kostnader ingår. Budgeten har av LAG utökats med 222 289 kr. Ny total budget för projekt lärande
och innovation uppgår härmed till 1 046 143 kr.


