Villkor för idécheckar i projektet BO LEVA VERKA HÖGA KUSTEN
Projektet avser att ge stöd till idéer som gynnar den lokala och regionala utvecklingen
inom de fyra Höga Kusten-kommunerna, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och
Örnsköldsvik. Idécheckarna kan sökas i ett av två insatsområden:
1. Ökad inflyttning
2. Co-working/distansarbetsplatser

Alla projekt som bedrivs inom Lokalt ledd utveckling ska vara i samarbete med minst
två av tre aktörer i trepartnerskapet (offentlig, privat och ideell sektor) och vara till
bred nytta, d.v.s. innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför
projektet.

Exempel på vad ni kan söka för:
1.
2.

Marknadsföringsinsatser, kartläggning, konsultation mm.
Iordningställande av lokal, marknadsföring, inköp av varor/tjänster mm.

Ni kan inte få stöd för:
•

Befintlig verksamhet
• Redan genomförda aktiviteter
Hur mycket kan ni söka?
Stöd beviljas med maximalt 20 000 kr.
Obs! Insatsen kan omfatta större kostnader än 20 000 kr, och kan även växlas upp
med andra typer av stöd som inte är EU-finansierade, ex kommunala stöd. Maximalt
stöd från Leader Höga Kusten är dock 20 000 kr.
Ansökan kräver en medfinansiering med redovisad ideell tid på minst 20% av det
sökta stödet, där värdet av en ideell arbetad timme är 220 kr.
Hur går ni tillväga?
På vår hemsida https://www.leaderhogakusten.se/utlysning-inflytt-cowork/ hittar du
blanketten Ansökan inflytt/cowork som skall fyllas i och skickas till
felicia@leaderhogakusten.se
Ansökningar tas emot löpande så länge stödet räcker. Beslut om vilka satsningar som
blir prioriterade fattas av en bedömningskommitté som består av representant(er) från
Leaderkontoret och berörd kommun. Beslut går ej att överklaga.
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Alla prioriterade insatser blir en del av projektet BO LEVA VERKA HÖGA KUSTEN
som drivs av Leader Höga Kusten.
Genomförande & redovisning
Varje idécheck ska slutredovisas inom det slutdatum som är beviljat i beslut om stöd.
Ni ska skicka en rapport över genomfört arbete (Leader Höga Kusen har en mall för
detta) samt kopior på fakturor och betalningsbevis.
Ni måste följa er projektansökan och budget, samt det avtal som upprättas mellan er
och Leader Höga Kusten vid beviljad idécheck. Om ni tror att ni får avvikelser i er
insats/aktivitet måste ni genast kontakta Leaderkontoret.
Vid kommunikation och marknadsföring av er idé via traditionella och sociala medier
ska ni informera att insatsen får stöd via Leader Höga Kusten. Kommunikations/informationsmaterial som tas fram med Leaderstöd omfattas även av
Jordbrukverkets logotypkrav: https://jordbruksverket.se/stod/programmen-somfinansierar-stoden/pengar-fran-eu---anvand-eu-logotyp
Kontakt
Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret innan du fyller i ansökan.
Felicia Edholm 070-563 09 78, felicia@leaderhogakusten.se
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