Villkor för Förstudie Agenda 2030
Projektet avser att ge stöd till idéer som gynnar hållbar lokal och regional utveckling
inom de fyra Höga Kusten-kommunerna, Sollefteå, Kramfors, Härnösand och
Örnsköldsvik. Förstudiestödet kan sökas i ett av två insatsområden och ska uppfylla
något eller några av målen inom dessa:

Leader Höga Kusten kommer bevilja förstudiestöd till idéer som på ett tydligt sätt
undersöker förutsättningarna för idéer som ryms inom något av insatsområdena och
bidrar till måluppfyllnad hos något eller några av målen i Agenda 2030. Läs mer om
Agenda 2030 på globalamålen.se.
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:
Bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners, kompetenshöjande
insatser som studiebesök, testa en ny produkt, marknadsundersökning.
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Ni kan inte få stöd för:
•

Befintlig verksamhet
• Redan genomförda aktiviteter
Hur mycket kan ni söka?
Ni kan söka ett stödbelopp om 20 000-60 000 kr.
Ansökan kräver en medfinansiering med redovisad ideell tid på minst 30% av det
sökta stödet, där värdet av en ideell arbetad timme är 220 kr.
Hur går ni tillväga?
Ansök via formuläret i Microsoft Forms:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UfMVhOKpvUGTCf2OFqfKT
GLsUKB4uzZOtTswLmUKBdRURTFaR1pRTUoyTVk2WldLMTFaWTNJUkdOVS4u
Ansökningar tas emot löpande så länge stödet räcker. Beslut om vilka förstudier som
blir prioriterade fattas av Leader Höga Kustens arbetsutskott. Beslut går ej att
överklaga.
Alla prioriterade insatser blir en del av paraplyprojekt Förstudieparaply Agenda 2030.
Genomförande & redovisning
Varje förstudie 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 förstudie. Om ni tror att ni får avvikelser i er
förstudie 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
Undrar ni över något? Kontakta projektcoach Felicia Edholm, 070-563 09 78,
felicia@leaderhogakusten.se.
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