CHECKLISTA FÖR NYA IDÉER!
Alla unga mellan 18-30 år kan söka projektstöd (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). Idén ska genomföras av unga men
resultatet kan gynna personer i alla åldrar.
Företag, föreningar eller privatpersoner kan söka stöd.

Är Unga Landsbyggare
något som passar vår
projektidé?

Ni kan få upp till 25 000 kr i projektstöd. Ni kan inte få stöd för investeringar
över 22 000 kr.
Projektet ska genomföras på Hallands landsbygd i någon av följande kommuner: Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte eller Laholm. Ni som söker stöd måste inte bo på
landsbygden men projektidén ska genomföras där.
Projektet ska ha ett startdatum och ett slutdatum (på ett ungefär).
Det är viktigt att er idé går i linje med Unga Landsbyggares syfte och mål. Därför är det bra om
projektet uppfyller följande eller de flesta punkter:
• Drivs av unga för att utveckla den halländska landsbygden på något sätt
• Främjar samarbete mellan föreningsliv, kommunen och privata företag
• Utmanar storstadsnormen
• Främjar företagsamhet och engagemang
• Bidrar till ett utvecklat företagsnätverk och fler mötesplatser
• Bidrar till att skapa en mer positiv bild av Hallands landsbygd
• Bidrar till en rikare mer levande landsbygd
• Inspirerar unga att stärka sitt entreprenörskap och det lokala engagemanget
• Använder lokaler och resurser som finns lokalt
Projektidén ska hamna inom ramen för ett LEADER-projekt. Därför är det bra att projektet
uppfyller följande eller de flesta punkter:
• Kommer projektet fler till nytta? Projektet ska gynna allmänheten som ska kunna ta del av
resultatet utan att betala något. Om ni driver ett café kan ni exempelvis inte få stöd för att köpa in
en bakmaskin, då gynnar det bara er och ert företag. Däremot kan ni få stöd för att arrangera ett
evenemang där ni bjuder in allmänheten.
• Är projektet något som vi inte redan gör idag? Projektidén ska vara något som ni inte redan gör
eller har gjort i verksamheten. Ni kan inte få stöd för exempelvis att arrangera ett evenemang som
ni redan arrangerat vid ett annat tillfälle.
• Samarbetar vi med någon? Projektgruppen ska samarbeta med minst en till från offentlig,
privat eller ideell sektor. Det kan vara samarbeten med lokala föreningar, företagare eller
kommunen. Ett samarbete kan exempelvis vara att ni får byggmaterial från ett företag.
• Är det något nytt? Projektidén ska vara något som andra inte redan har gjort i området.
• Är projektet hållbart över tid? Resultatet av projektet ska leva kvar även efter att projekttiden
är slut. Om ni i projektet exempelvis arrangerar ett evenemang så kan resultatet leva kvar om ni
planerar att arrangera det igen även efter att ni avslutat projektet.
Tänk även på att en eller fler indikatorer uppfylls: ökat antal arbetstillfällen, ökat antal företagande, ökat antal nätverk, ökad social inkludering, ökad kunskap om jämlikhet samt hållbar tillväxt.
Ni kan påbörja ert projekt när ni fått ett godkänt beslut av Unga Landsbyggares kommitté samt
skrivit på ett kontrakt. Denna process brukar ta ett par veckor från att vi fått in ansökan.

