
Ansökan om utbetalning projektstöd 

Ung kraft och vilja 
delprojekt inom Leader Nordvästra med Öresund 

Projektnamn: 

Datum för ansökan om utbetalning: ………………… 

Nummer för utbetalningsansökan (om du gjort flera):………… 

Konto för att sätta in pengarna på: 

Clearingnummer Kontonummer 

………………...   -    …………………………………………………... 

Bank: 

Kontoinnehavare: 

Kontaktperson (er): (ange namn, telefon och e-post samt roll/ansvar i projektet.)

Övriga upplysningar: (om det är något leaderkontoret behöver känna till)

Ifylld  blankett  skickas digitalt till: 
info@leaderskanens.se 

Eller per post: 
Leader Nordvästra Skåne 
med Öresund 
Storgatan 15 
286 37 Örkelljunga 



Utgifter 
Sammanställ de utgifter ni haft i projektet. 

 
  Utgift 

Ange leverantör (företaget ni köpt från) och beskriv kostnaden 
Betalningssätt 
Ange faktura, kort eller annat 

Belopp 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
   Summa kostnader 

 
 

Bilagor 
Du ska bifoga kvitton, fakturor med eventuella följesedlar samt underlag för utgifter för personal. Du 
kan också behöva bifoga biljetter, inbjudningar och deltagarförteckningar som underlag för vissa 
utgifter.  

 
 
Kommentarer: (Förklara kort hur det som kostat har använts i projektet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Leader nordvästra Skåne med Öresund behandlar och lagrar de uppgifter du lämnat i din ansökan för 
ändamålen stödhantering, information, statistik och uppföljning. Uppgifterna lämnas även till 
Jordbruksverket och till andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet 
med vad som följer av EU-lagstiftning, lagar eller förordning. 
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