Inför ansökan Förstudie Agenda 2030
Här nedan ser ni vilka frågor som ska besvaras vid ansökan om förstudiestöd hos LEader
Höga Kusten. Ni skickar in er ansökan via Microsoft Forms:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UfMVhOKpvUGTCf2OFqfKTGLsUK
B4uzZOtTswLmUKBdRURTFaR1pRTUoyTVk2WldLMTFaWTNJUkdOVS4u
1. Namn på förstudien
2. Slutdatum
Tänk på att ha en genomförandetid som inte är för kort. Innan slutdatum måste ni ha
genomfört förstudien, gjort en slutrapport och sökt stöd för era kostnader hos leaderkontoret
inom genomförandetiden. Alla kostnader i projektet måste ha uppkommit och betalats innan
slutdatumet.
Om sökande:
3. Namn på organisation:
4. Adress
5. Organisationsnummer
6. Bankens namn
7. Bankgiro alt. Bankkonto (inkl. clearingnummer)
8. Är ni skyldiga att redovisa moms? JA/NEJ
9. Namn kontaktperson
10. Telefonnummer kontaktperson
11. E-post kontaktperson
Genomförande:
12. Vilket geografiskt område berörs av projektet?
Kommun, by/byar, annat område?
13. Insatsområde: Hållbar näringslivsutveckling/Attraktiva boende- och besöksmiljöer
Här kan du se en skiss av insatsomården och mål inom dessa:
https://www.leaderhogakusten.se/wp-content/uploads/2015/12/M%C3%A5l-ochinsatsomr%C3%A5den-sv.pdf
14. Vad är syftet med förstudien?
15. Beskriv bakgrunden till er idé:
16. Vad är förstudiens mål?
17. På vilket sätt kopplar förstudien till något/några av de globala målen i Agenda 2030?
18. Vilka kommer ni att samarbeta med för att genomföra förstudien?
Ett av villkoren för att beviljas stöd är att förstudien ska genomföras i samarbete med minst
två av tre aktörer i trepartnerskapet (offentlig, privat och ideell sektor).
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19. Vad händer efter förstudien?
Med förstudiestöd kan er organisation utreda förutsättningarna för er idé. Men redan i detta
skede är det viktigt att fundera över förstudiens effekt på lång sikt. Beskriv vad ni vill ska
hända efter förstudien och hur det ni kommer fram till genom förstudien skulle kunna
finansieras.

Budget & ideellt arbete
20. Specificera er budget och förklara hur ni kommit fram till kostnaderna:

21. Beskriv ideellt arbete kopplat till insatsen, uppskatta ideell tid i timmar:
Ange både aktiviter och uppskattat antal timmar. Ansökan kräver även en medfinansiering
med redovisad ideell tid på minst 30% av det sökta stödet. Värdet av en ideell arbetad timme
är 220 kr. En budget på 60 000 kr betyder ungefär 80 timmar ideellt arbete.
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