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Fem enkla steg för att ansöka om projektstöd
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VAD KUL ATT NI HAR EN PROJEKTIDÉ NI VILL GENOMFÖRA!

Om Unga Landsbyggare
Projektet Unga Landsbyggare syftar till att främja företagsamhet och engagemang på landsbygden i
Halland med särskilt fokus på unga mellan 18-30 år. Projektet ger tillfällen till inspiration och
nätverkande, synliggör och uppmärksammar unga landsbyggare samt tar tillvara på ungas drivkraft
och idéer.
Projektet drivs av Lokalt Ledd Utveckling Halland som är en ideell förening. Föreningen 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, välkomnande och nytänkande Halland.

Vad är en landsbyggare?
En landsbyggare är en driven och engagerad entreprenör, förening eller person som verkar på
landsbygden, som vill vara delaktig i den lokala utvecklingen och som bidrar till en kreativ
landsbygd som sprudlar av drivkraft och liv.

Projektstöd
Är du eller vill du bli en landsbyggare? Genom projektet Unga Landsbyggare kan ni som är mellan
18-30 år söka projektstöd upp till 25 000 kr (är ni en projektgrupp endast med personer som är
mellan 13-17 år går det också bra att söka stöd men då krävs en vuxen person som handledare).
När ni söker stöd genom Lokalt Ledd Utveckling Halland och Unga Landsbyggare finns det några
saker att tänka på. Förutom att er projektidé ska uppfylla kraven för ett LEADER-projekt är det
viktigt att er idé går i linje med Unga Landsbyggares syfte och mål. Läs mer om detta på
lluh.se/unga-landsbyggare-2/ och se om Unga Landsbyggare är något som passar er!
Vi stöttar och hjälper er genom hela processen för att ni ska kunna genomföra er entreprenöriella
idé!
För att ansöka om projektstöd behöver ni gå igenom fem enkla steg:

KOM IGÅNG!

1. Beskriv er idé
2. Aktivitetsplan
3. Budget
4. Projektgrupp
5. Skicka in ansökan

1. BESKRIV ER IDÉ

Projektnamn

Projektidé - detta vill vi göra

Kort bakgrundsbeskrivning - hur uppkom idén?

1. BESKRIV ER IDÉ

Syfte

Mål

Målgrupp

Vart kommer er idé att genomföras (kommun, ort, lokal)?

Samarbetar ni med någon/några (lokala föreningar, företagare, kommunen etc.)?

1. BESKRIV ER IDÉ

Vad behöver ni för att genomföra er idé (material, verktyg, hyra av lokal, utbildning etc.)?

Andra beviljade eller sökta stöd för projektidén:

Vad händer efter avslutat projekt - hur kan resultatet leva vidare?

Vilka mervärden tror ni kommer uppstå genom projektet (ni kan klicka i fler alternativ)?
Nya mötesplatser

Ökad attraktivitet

Nya anläggningar byggs

Nya nätverk

Livskvalité påverkas positivt

Förbättrad infrastruktur

Ökad kunskap

Hälsa påverkas positivt

Annat:

Vilka effekter tror ni kommer uppstå genom projektet (ni kan klicka i fler alternativ)?
Besökare (gästnätter, dagsbesökare, användare etc.)

Företagande (nya, ökad omsättning)

Arbetstillfällen (tillfälliga, timanställda, deltid, heltid)

Befolkning (inflyttning)

Service & välfärd (skola, vård, affär, bensinstation etc.)

Annat:

2. AKTIVITETSPLAN

En aktivitetsplan är en sammansställning av de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål.
Ni beskriver aktiviteterna, vem som är ansvarig och under vilken tid aktiviteten ska genomföras.
Aktivitetsplanen är ett viktigt verktyg och stöd eftersom den hjälper er och alla involverade att
tydliggöra vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som
ett stöd för budgetmallen.
Aktivitet:
Delaktivitet:
Beskrivning:
Ansvarig:
Startdatum:			
Slutdatum:			

Aktivitet

Delaktiviteter

Vad är aktiviteten?
Vad är det som ska genomföras?
Hur/på vilket sätt ska det genomföras?
Vem ska ansvara för aktiviteten?
När ska aktiviteten senast påbörjas?
När måste aktiviteten vara klar?

Beskrivning

Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

2. AKTIVITETSPLAN

Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

Beskrivning

Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

Delaktiviteter

Aktivitet

Delaktiviteter

3. BUDGET

Ni kan söka upp till 25 000 kr för er projektidé. Fundera på vad som kostar pengar och ungefär hur
mycket det kommer att kosta. Fyll i budgetmallen nedan och räkna sedan ihop den totala kostnaden.

Vad är det som kostar?
Utgifter: 			
Beskrivning av utgift: 		
Vad ska utgiften användas till?
Antal: 				Hur många/mycket?
Enhet: 				Vilken enhet handlar det om?
Utgift (kr): 			
Vad är priset per enhet?
Summa: 			
Multiplicera antal med utgift.
Summa kostnader: 		
Räkna ut summan av alla utgifter.

Budget
Utgifter
Beskrivning av utgift
Flyers (exempel) Marknadsföring av evenemang

Antal
100

Enhet
st

Utgift (kr)
3

Summa
utgifter:

Summa
300

3. BUDGET

Intäkter (exempelvis bidrag, sponsring, eget bidrag, biljettintäkter etc.)

Belopp

Summa intäkter:

Ideellt arbete - uppskatta total tid (antal timmar x 220/50 kr/h) och vad det ideella arbetet består av:

Ideella resurser (om ni lånar eller får något i projektet utan att betala för det. Exempelvis om ni lånar en lokal,
får möbler till ett evenemang etc.):

4. PROJEKTGRUPPEN

En driven projektgrupp är avgörande för projektets resultat och framgång. Det är projektgruppen
med projektledaren i spetsen som ansvarar för att alla aktiviteter genomförs och att målet med
projektet uppnås. Projekteldaren är huvudansvarig för att driva projektet framåt men det finns även
andra ansvarsområden att tänka på, exempelvis ekonomiansvarig, ansvarig för marknadsföringen
etc. Detta är något som ni kan fundera över och bestämma i ett senare skede. Fyll i projektgruppens
kontaktuppgifter så att vi kan nå er!

Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
Personnr:

Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
Personnr:

Namn:
Adress:
Tel:
Epost:
Personnr:

5. SKICKA IN ANSÖKAN

När ni har fyllt i ansökningsformuläret är det bara en sak kvar - att skicka in ansökan!

Skicka in ansökan digitalt:
För att skicka in ansökan digitalt laddar ni ner PDF-dokumentet och sparar det på er dator. Ni kan
välja att fylla i ansökan direkt eller när ni har laddat ner den. Spara era ändringar och skicka ett mail
med bifogad ansökan till: maria.wangsell@lluh.se

Skicka in ansökan via post:
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Fabriksgatan 1A
314 80 Hyltebruk
Har ni frågor kring er ansökan kontakta Maria Wångsell, projektledare för Unga Landsbyggare:
E-post: maria.wangsell@lluh.se
Tel: 073-3301961

#landsbyggare

Lokalt Ledd Utveckling Halland behandlar och lagrar de uppgifter ni lämnat i er ansökan för ändamålen
stödhantering, information, statistik och uppföljning. Uppgifterna lämnas även till Jordbruksverket och till
andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av
EU-lagstiftning, lagar eller förordning.

Läs mer om Unga Landsbyggare:
lluh.se/unga-landsbyggare-2/

