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Ung kraft och vilja- så funkar det!
Är ni unga och vill genomföra ett mindre projekt eller testa Er idé inför ett eventuellt större projekt?
Hos Leader nordvästra Skåne med Öresund har Ni möjlighet att få stöd med maximalt 20 000 kr.
Ungdomsprojekten riktar sig till personer i åldern 13 -25 år. Vi på Leaderkontoret och andra vuxna
kan hjälpa till, men projekten ska drivas av ungdomar.
Medfinansiering krävs genom ideella resurser i form av arbetstimmar. Värdet av det ideella arbetet
ska uppgå till minst hälften av bidraget ni beviljas. Den ideella tiden ska visa att det finns ett
engagemang för projektet.
Att arbeta med Leader som projektform innebär att Er idé ska syfta till att gynna flera
människor/verksamheter/föreningar. Stöd kan sökas till idéer som gynnar landsbygden. Här finns två
mål, det ska antingen klassas som ”kreativt lärande” eller ”lokal attraktivitet”. Det första kan handla
om att utnyttja kunskap på ett nytt sätt och det andra kan vara att med nya mötesplatser locka fler
ungdomar att bo utanför städerna.
Pengarna kan användas till en förstudie för att se om det är vettigt att gå vidare med ett större
projekt. Det kan också bli bidrag till studieresor eller arvode för en inspirerande föreläsare.
Finansiering sker via EU: landsbygdsfond och Leaderområdet, som har stöd av kommunerna i
området.

Detta gäller för ansökningar:










Sökande ska vara en juridisk person (förening eller företag).
Stöd till ordinarie drift lämnas inte.
Stöd till investeringar lämnas inte.
Projektet ska vara öppet för alla, ambitionen ska vara att alla är välkomna.
Stöd lämnas med högst 20 000 kronor inklusive moms.
Den egna finansieringen värderas per timme enligt följande: 13-15 år 50 kr/timme,
från 16 år 220 kr/timme
Man kan aldrig få betalt för sitt ideella arbete.
Ett delprojekt får pågå i högst sex månader.
Inget annat EU-stöd får finnas i delprojektet.
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Så här går det till om Ert projekt godkänns:






Ni träffar vår handläggare för att gå igenom och skriva under avtal.
Ni genomför projektet.
Ni skickar in slutrapport med körjournaler, redovisning av ideell tid,
kostnadssammanställning, kvitton, fakturor och betalningsunderlag. När slutrapporten
godkänts av Leaderkontoret betalas Era pengar ut. Observera att samtliga uppkomna
kostnader måste vara betalda innan Ni kan få ut Ert projektstöd!
Ni får under projekttiden fortsatt hjälp med att besvara de frågor som kan uppstå under
arbetet, eller om Ni har behov av annan coaching från Leader-kontoret i Örkelljunga.

Låter det intressant? Kontakta vår ungdomscoach Åsa Johnsson, 0708 619 928
asa.johnsson@leaderskanens.se

Vi hjälper gärna till!

