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Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg
I detta dokument får du en översiktlig beskrivning av ansökningsprocessen, samt viktig
information för dig som ansöker om projekt inom Leader Nordvästra Skaraborg, som du inte
hittar i jordbruksverkets egna hjälpdokument.

1. Projektidé
Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt.
Leader Nordvästra Skaraborg har arbetat fram en strategi för hur vår verksamhet ska kunna
stimulera till det i vårt område. De inkomna ansökningarna prioriteras utifrån deras potential att
bidra till att uppfylla målen i strategin. Projektet ska även bidra till nytänkande utifrån lokala
förutsättningar, exempelvis en för området ny produkt, process, organisation, samarbete eller
lösning på gemensamma angelägenheter.
Stäm av med Leaderkansliet så att ditt projekt matchar ett av insatsområdena i strategin.

MÅL & INSATSOMRÅDE
1. Fler utvecklade besöksdestinationer och besöksmål med hög kvalité.
- Bygga destinationer
- Besöksmålsutveckling och tematiska
reseanledningar
2. Naturresurser är en utgångspunkt för hållbar produktion och konsumtion.
- Affärsutveckling utifrån lokala naturresurser
- Utveckling av lokalproducerade
varor/tjänster
3. Skapa ett gott klimat för kreativitet och entreprenörskap.
- Kreativa näringar
- Näringslivsutveckling
- Stärka lokalsamhället
- Insatser för unga
- Mångfald som resurs
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Projekten även bidra till följande horisontella mål:
· Jämställdhet och ickediskriminering
· Stärkt kapacitet i lokalsamhället
· Uppmärksamma värdet av ekosystemtjänster
· Stärka ekonomin i lokalsamhället

Syfte, mål och aktiviteter
Varför har er projektidé uppkommit, vilka mål ska det uppnå och vilka aktiviteter ska genomföras för
att ni ska komma dit? Genom att besvara dessa frågor skapar ni en röd tråd i projektet som hjälper er
att formulera er ansökan. Använd gärna mallen på vår hemsida.

Tips för att få projektet att bli ”mera Leader”:
1. Kom inte ensam!
Leader är samarbete och nätverkande. Försök att hitta nya och spännande samarbetskonstellationer
i det blivande projektet. Gärna med de tre sektorerna privat, offentlig och ideell sektor.
2. Vad är nytt med projektidén?
Leader stöttar innovationer och nytänkande. För att idén ska kunna godkännas som ett
Leaderprojekt krävs ett visst mått av nytänkande. Fundera över i viken mån din projektidé är det?
Kanske är projektidén ny i området? Kanske är samarbetet innovativt med nya projektpartners som
aldrig tidigare samarbetat?
3. Kan andra ta efter?
Kan projektets resultat användas som modell av någon annan? Vad kan andra lära sig av projektet?

2. Forma ditt projekt
Projekttyper
Inom Leader finns följande typer av projekt:


Genomförandeprojekt – den vanligaste typen av projekt som ofta inkluderar ett eller
flera samarbeten mellan aktörer (privata, offentliga eller ideella) i området.



Samarbetsprojekt – samarbete med aktörer ifrån andra leaderområden. Projektet
skickar ansökan till respektive Leader-områden.



Projektstöd för företag – där nyttan tillfaller ett eller ett fåtal företag.

www.leadernvskaraborg.se
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Stödnivå
Genomförandeprojekt och samarbetsprojekt
Stödet från Leader kan vara mellan 40–100 % av projektets totala utgifter.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.

Projektstöd till företag
För stöd till företag kan stödet vara mellan 40–70%. Gäller stödet investeringar inom
jordbruksverksamhet kan LAG bevilja stöd för högst 40 procent
Stödbeloppet får uppgå till högst 200 000 kronor. Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor.

Utbetalning och likviditet
Utbetalning sker efter redovisning av betalda fakturor.
Du kan ansöka om delutbetalning upp till 80% av projektets totala utgifter innan projektets alla
kostnader är betalda. Ansökan om slututbetalning görs i samband med att du skickar in projektets
slutrapport. Detta innebär att stödmottagaren måste ha likviditet för att själv kunna ligga ute med 20
% av projektets totala utgifter. Stödmottagaren måste alltid betala kostnaderna innan ansökan om
delutbetalning respektive slututbetalning.
Föreningar har möjlighet att ansöka om förskottsutbetalning för max 250 000 kr eller 50 % av
beviljande projektmedel ifrån EU (gäller en LAG-potten som vanligtvis är 33 % av totala
stödbeloppet). Observera att det innebär att ni behöver kunna ligga ute med eget kapital i väntan på
slututbetalning. Det beloppet utgör mer än 20 % av det totala stödbeloppet.
Om det inte finns likviditet i organisationen ska organisationen visa att det finns en plan för att lösa
detta under projekttidens gång, t.ex. att stödmottagaren får låna pengar av bank eller
privatpersoner.

Policy för investeringar – Max 50 %
Leader Nordvästra Skaraborg har antagit en riktlinje som säger att sökta projektmedel kan finansiera
investeringar men att kostnaderna för investeringar inte får utgöra en övervägande del av projektets
budget.

Privat insats
Privat insats vid genomförandeprojekt och samarbetsprojekt
För att få stöd av Leader behöver projektsökande själv gå in med resurser, s.k. privat insats. Den
privata insatsen ska utgöra 30 % av hela projektets resurser. Räkna på följande sätt:
Värdet av privat insats = 43 % av det totala stödbeloppet
Den privata insatsen kan bestå av kontanta insatser, ideella resurser (varor och tjänster som
projektet inte behöver betala för), intäkter och/eller ideellt arbetat tid.

www.leadernvskaraborg.se
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Ideell tid: Varje ideellt arbetad timma värderas till 220 kr. Alla som hjälper till ideellt kan räkna
timmar till projektet (funktionärer etc). All planeringstid kan också räknas som ideell tid. Den ideella
tiden redovisas till ditt leaderkansli.
Exempel: Projektet söker 100 000 från Leader. Den privata insatsen sker genom ideellt arbetad tid,
motsvarande 43 % av projektets utgifter. Då behöver projektet gå in med 195 ideellt arbetade
timmar i projektet (220x195 = 43 000 kr).
OBS! Denna summa ska inte in i budgeten. Ideell tid och resurser redovisar du i e-tjänsten.

Privat insats vid projektstöd till företag:
Gäller ditt projekt projektstöd till företag kan du få ut upp till 70 % av alla kostnader i projektet. Den
resterande delen av budgeten ska utgöras av kontanta medel, så som eget kapital eller intäkter i
projektet.
Företagaren kan ta upp kostanden för sitt egna arbete i projektet, ex. för byggnation, projektledning
m.m. För en enskild företagare värderas varje arbetad timme till 220 kr. Detta gäller om
stödmottagaren är delägare i kommandit- eller handelsbolag. Om företagaren tar ut lön ifrån sitt
företag kan projektet medfinansieras med en högre lönekostnad.
OBS! Värdet av det egna arbetet ska in i budgeten. Företaget får ut max 70 % av kostnaden för det
egna arbetet i projektet

Offentliga stöd
Minst 50 % av de offentliga stöden i projekten ska komma från Leader. Om ett projekt har utgifter för
100 000 kr och söker projektmedel ifrån både Västra Götalandsregionen och från LEADER behöver
minst 50 000 kr komma ifrån LEADER för att uppfylla kravet.

3) Ansöka
Ansökan i e-tjänst
Ansökan görs i e-tjänsten på jordbruksverkets hemsida. Följ anvisningarna i dokumentet Guide till etjänsten som du hittar på www.leadernvskaraborg.se eller på jordbruksverkets hemsida.
Till ansökan bifogas:
- Budgetmall
- Underlag för kostnader i budgeten
- Lokala frågor
- Kopia på ansökan om fullmakt till e-tjänsten + protokoll som styrker firmatecknare
- Kontoutdrag, alternativt likviditetsplan
- Aktivitetsplan (frivilligt)
- Andra aktuella underlag så som medfinansieringsintyg, finansieringsplan, bygglov etc.

www.leadernvskaraborg.se
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Budgetmall
Du ska göra en detaljerad budget för ditt projekt. Budgeten ska innehålla en sammanställning av alla
utgifter som du räknar med att ha, kopplat till projektets aktiviteter.
Du ska skicka med budgetmallen som en bilaga (Pdf) till din ansökan om projektstöd.
Använd dig av dokumentet Anvisning till budgetmall som du kan hitta på jordbruksverkets hemsida
samt på www.leadernvskaraborg.se
Viktig information som inte framgår i jordbruksverkets anvisning:

EU-skylt:
För projekt över 80 000 kronor ska du lägga till 300 kr i budgeten för en EU-skylt. Utgiften är en övrig
kostnad.

Enhetskostnader
Kostnaden redovisas med eller utan moms beroende på organisationens momsplikt.


Lunch och middag
Utgifter för lunch och middag räknas som enhetskostnad 90 kr per person exklusive moms
(100,80 kr inkl. moms).



Aktivitet med mat i fokus
För aktiviteter där maten ligger i fokus och kan kostnaderna för mat vara högre än
enhetskostnaden.



Konferens/seminarium/workshop
Vid aktiviteter som konferens, seminarium eller workshop där det ingår extern deltagare
kan kostnaderna för mat vara högre än enhetskostnaden 90 kr.



Fika & Frukost – vid extern representation (en styrgruppsmöten etc)
Utgifter för fika och frukost räknas som en faktisk kostnad upp till 60 kr per person
exklusive moms (67 kr inklusive moms).



Reseräkning/Milersättning
Milersättning för transport i egen bil räknas som enhetskostnad 30 kr per mil.

Offentliga resurser
Offentliga resurser är när offentliga organisationer, till exempel kommuner, bidrar med
insatser som inte betalas av projektet. Offentliga resurser i ett projekt ska styrkas med ett
medfinansieringsintyg som ladda upp som en bilaga i ansökan i e-tjänsten. Exempel på offentliga
resurser är: arbetstid, lokaler, utrustning och material.
Värdet för arbetstid beräknar du på samma sätt som utgifter för personal.
För lokaler, utrustning och material måste du bifoga ett värderingsintyg eller motsvarande
som kan verifiera att utgiften är rimlig.

www.leadernvskaraborg.se
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Dessa resurser ska räknas in i budgeten. I ansökan ska värdet av offentliga resurser skrivas både som
en utgift under flik 5 och som en finansiering under flik 6. Offentliga resurser kan inte räknas som
privat insats (medfinansiering).

Intäkter
Intäkter i projektet redovisas som en övrig privat finansiering, men beskrivning intäkter, under fliken
”Finansiering” i ansökan i e-tjänsten. OBS! Redovisa inte intäkter i budgetmallen
I projekt under 50 000 Euro (ca 500 000 kr) behöver projektet endast redovisa den summa som
angavs i ansökan. Det innebär att om projektet får in mindre intäkter än förväntat måste projektet
stå för skillnaden själv och om det blir mer intäkter får projektet behålla skillnaden.
I projekt över 50 000 Euro (ca 500 000 kr) ska alla intäkter redovisas vilket minskar stödbeloppet om
intäkterna blir mer än förväntat. Blir intäkterna mycket mindre än förväntat kan eventuellt projektet
omprövas i LAG för att ansöka om ökat stödbelopp.

Kostnadsunderlag
I ansökan ska du bifoga minst två kostnadsunderlag som visar att samtliga utgifter i budgeten är
rimliga. Underlaget kan vara prisuppgifter, utdrag ur hemsidor, historiska fakturor m.m.
Minst två offerter krävs för kostnader över 100 000 kr.
Ladda upp dokumentet som en bilaga till ansökan i e-tjänst. Filformat pdf.

Lokala frågor
Besvara de lokala frågorna som är specifika för det insatsområde som ni valt. De lokala frågorna får
du av ditt Leaderkansli.
Ladda upp dokumentet som en bilaga till ansökan i e-tjänst. Filformat pdf.
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4) Projektets väg

Ansökningsprocess
• Startmöte
• Projektverkstad
• Uppföljningsmöte
• Skicka in ansökan

Handläggning
• Handläggning
• Kompletteringar
• Skicka in
kompletterad
ansökan

AU

LAG
• Preliminär
bedömning av AU
• Ev. kompletteringar.
• Ev. ny bedömning av
AU

• Ansökan prövas av
LAG
• Fortsatt
handläggning
• Prioriterad ansökan
skickas till JBV

