HAR DU EN PROJEKTIDÈ?
Har du en projektidé välkomnar leaderkansliet dig för att bolla vidare och utveckla idén för att se om
den kan bli ett leaderprojekt.
Nedanstående checklistor kan var ett stöd för att bedöma om ert projekt kan få stöd eller ej.
Checklista 1- kan din idé bli ett leaderprojekt?


Faller projektet inom ramen för vår strategi?
- Kan projektet på ett tydligt sätt uppnå våra målen i strategin?



Ska projektet ske i samverkan med andra?
- Är projektet förankrat?
- Är aktörer eller organisationer från mer än en av ideell, privat och offentlig sektor delaktiga?



Kommer projektets förväntade resultat att vara till nytta för fler än de som genomför
projektet?



Ska projektet användas för att på olika sätt skapa innovativ utveckling?
- Inte stödja redan ordinarie verksamhet.



Har ni en projektplan och har ni funderat på medfinansiering (pengar, ideell tid)?
- Hur ska projektet genomföras rent praktiskt?



Har ni tänkt på jämställdhet och ickediskriminerig?
- Det är ett krav att ingen pga av kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvarianter, sexualitet
och könsidentitet hindras från att påverka utformningen, delta i genomförandet och ta del av
projektets resultat.

Checklista 2 - detta bör du funderat över inför möte med leaderkansliet!


Vad är er projektidé?
- Berätta kortfattat om ert projekt.
- Vad är det ni vill göra? Vad grundar sig idén ur? Är den nytänkande?



Vem står bakom projektet?
- Har ni förankrat er idé? Har ni samarbetspartners?



Varför vill ni genomföra projektidén?



Vad är er projektplan?
- Vilka aktiviteter har ni tänkt genomför i projektet? Vilka eventuella investeringar krävs?



Vilka vinner på att projektet genomförs?



Hur ser den planerade tidsperioden ut för projektet?
- Vad har ni för startdatum/slutdatum?



Hur ser budgeten för projektet ut?
- Vilka insatser krävs för att uppnå målen i projektet?



Är projektet hållbart?
- Finns bestående värde/mottagare kvar efter projekttidens slut?

