
          

 

Riktlinjer vid ansökan om Leaderstöd 
Programperiod 2016-2022 
uppdaterat 2020-12-01 
          

 

 1 

 

 

För att ett projekt blir aktuellt inom Folkungaland ska den först och främst uppfylla grundvillkoren. 
När alla grundvillkor är uppfyllda används urvalskriterier för att välja ut vilka ansökningar som ska få 
stöd.  Inget enskilt urvalskriterium måste vara uppfyllt för att en ansökan ska kunna beviljas, utan det 
är poängsättningen som avgör. Projektansökan vägs och rangordnas även så att en proportionell 
fördelning av projektmedel totalt uppnås mellan kommunerna. Likaså måste Folkungaland av 
administrativa skäl ta hänsyn till att en huvudsaklig jämn fördelning av projekten över 
programperioden uppnås. För att få Leaderstöd ska en projektansökan ha minst 300 poäng. 
 
Local Action Group (LAG) är den beslutande styrelsen i leaderarbetet. LAG ansvarar bland annat för  
bedömning och beslut av projektansökningar. Övergripande gör LAG bedömningen i två steg: 
1) Avgör inom vilket spann stödnivån hamnar beroende på om det är ett projektstöd eller projektstöd 

till företag  
2) Bedöm stödnivå och stödbelopp inom det valda spannet 
 
Detta dokument är en sammanställning av de riktlinjer som LAG har tagit fram inför projektbeslut. 
Dokumentet ska vara levande som ses över och följs upp regelbundet. 
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1. Typ av stöd  
Folkungaland har möjlighet att bevilja dessa stöd: 
 
 
Allmänt projektstöd  
Om utvecklingsinsatsen är till nytta för flera personer, företag eller organisationer eller om arbetet 
ska bedrivas i projektform tillsammans med andra kan du söka projektstöd. Projektet ska vara något 
nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Projektstöd kan beviljas 
mellan 40 och 100 procent av de stödberättigade utgifterna som ett projekt eller en insats har för att 
genomföra projektplanen. Minsta möjliga stödbelopp som kan beviljas är 22 000 kronor. Så att vår 
budget räcker hela programperioden har Folkungaland tagit fram riktlinjer på vissa insatser, t.ex. 
investeringar (se längre fram).  
 
Villkor på projekt som berör investeringar: 

 För att få Leaderstöd ska sökande bidra med en egen finansiering på minst 25 %. Den egna 
finansieringen kan täckas med andra bidrag, lån eller eget  kapital, dock inte egna ideella 
arbetstimmar omräknat i kronor. (LAG-beslut 161027) 

 Investeringen ska uppfylla sitt syfte och mål under minst 5 år från och med datumet för 
slututbetalningen. 

 
 
Projektstöd till företag  
Om utvecklingsinsatsen är till nytta för främst dig, ett fåtal företag eller den ordinarie verksamhet du 
tänker bedriva framöver kan du söka projektstöd till företag. Projektstöd till företag kan beviljas 
mellan 40 och 70 procent av de stödberättigande utgifterna men upp till 200 000 kronor. Minsta 
möjliga stödbelopp som kan beviljas är 22 000 kronor. En privatmedfinansiering på 30 procent krävs 
för att få stödet. Den privata medfinansieringen kan utgöras av eget arbete, kontanta medel, så som 
eget kapital eller intäkter i projektet. 
 
Sökande kan ta upp kostanden för sitt eget arbete i projektet, ex. för byggnation, projektledning m.m. 
För en enskild företagare värderas varje arbetad timme till 220 kr. Detta gäller om sökande är delägare 
i kommandit- eller handelsbolag. Om sökande tar ut lön ifrån sitt företag kan projektet medfinansieras 
med en högre lönekostnad. 
 
 
Mikrostöd 
 Folkungaland erbjuder mikrostöd upp till 22 000 kr. 

 Mikrostödet kan sökas för att genomföra förstudier, studiebesök, arrangemang, föreläsningar, 
workshops eller seminarier.  

 Stödet kan sökas av privatpersoner, företag, föreningar eller annan sammanslutning 

 Aktiviteterna ska genomföras inom ett år. 

 För att få stödet ska sökande bidra med egen finansiering med minst lika mycket. Den egna 
finansieringen kan täckas med egna pengar eller ideellt arbete. Ideellt arbete värderas enligt 
följande: 220 kr/tim för dig som är över 15 år alternativt 50 kr/tim för personer 13-15 år gamla. 

 Stödet täcker inte investeringar, kostnader som drift, underhåll eller renoveringar. 
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2. Projektstöd får inte lämnas för 
 Aktiviteter som påbörjats och betalats innan ansökan steg 1 har skickats in 
 Stödet får inte användas till verksamhetens normala drift, underhåll eller 

ersättningsinvesteringar. 
 Utgifter för fysiska investeringar i bredband 
 Utgifter för fysiska investeringar i fiskefartyg som ökar fiskekapaciteten 
 Utgifter för anläggningar för produktion av värme, el eller kyla från fossila bränslen 
 Nybyggnad av anläggning med panna eller förbrännare som huvudsakligen eldas med fossila 

bränslen 
 Förvärv av mark 
 Utgifter för leasingköp 
 Inköp av eller om-, ny- och tillbyggnad av privatbostäder som inte är näringsfastigheter 
 Alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl med undantag av transnationella samarbeten 
 Straffavgifter 
 Inköp av djur 
 Begagnad utrustning (ej köpt tidigare med EU-stöd) 
 
 
3. Projektägarskap 
Sökande kan få Leaderstöd hos Folkungaland om vi bedömer att nyttan av projektet hamnar i vårt 
upptagningsområde. Sökandes säte behöver inte vara inom vårt upptagningsområde men är givetvis 
en klar fördel. (LAG-beslut 160421) 
 
 
4. Bredband/fibernät 
Folkungaland tar avstånd från alla projektifieringsfall av  bredband. (LAG-beslut 160421) 

 
 

5. Förstudier 
Vi har begränsade medel. Om vi ska finansiera en förstudie ska det leda till ett större projekt inom 
Leader för att skapa projektsynergier i verksamhetsområdet. (LAG-beslut 160421) 
 
 
 
 
 


