Villkor för Matkraft 2.0

Projektets syfte är att stödja utvecklingen av småskalig matproduktion i Sjuhärad.
Matkraft är ett paraplyprojekt som innebär att personer, föreningar, företag och företag i
samverkan har möjlighet att söka för genomförandet av en delaktivitet som leder till
utveckling av lokal matproduktion. Projektet skall leda till utökad verksamhet för den sökande
i form av utökad sysselsättningsgrad, nytt företag eller anställning av personal.

Exempel på vad ni kan söka för:
Kostnader för att ta fram nya produkter eller utveckla befintliga produkter som direkt leder
till start av företag, utökning av företagande eller nyanställningar (även arbete i eget företag).
Diversifiering av befintligt företag.
Kompetensutveckling.
Samarbeten mellan flera företag.

Ni kan inte få stöd för:
•

Investeringar (även utgifter kopplade till ett inköp kan komma att ingå i beloppet)
Definitionen för investering är: en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpspris
som överstiger 22 000 kronor exklusive moms och som har en livslängd på mer än tre
år.
• Löpande drift
• Redan påbörjade aktiviteter
Hur mycket kan man söka?
Stöd lämnas med högst 50 000 kr och ni som söker måste själva vara med och finansiera
projektet med minst 30 % (det innebär att av en projektkostnad på 71 430 kan du söka
50 000 kr i stöd och själv finansiera med 21 430 kr)
Vem kan söka?
Sökande kan vara personer, föreningar, företag och företag i samverkan, med verksamhet i
Sjuhärad.
Hur och när man kan söka

På vår hemsida www.leader-sjuharad.se hittar du blanketten Ansökan Matkraft som skall
fyllas i och mejlas till Leaderkontoret.
Ansökningar tas emot till och med 2019-09-30 eller så länge stödet räcker och varje projekt
skall redovisas inom 9 månader från beviljad ansökan.
Beslut om vilka delaktiviteter som blir prioriterade fattas av presidiet från LAG (Leader
Sjuhärads styrelse) 6 gånger per år, dessa beslut kan inte överklagas.
Alla prioriterade insatser blir en del av paraplyprojektet Matkraft som drivs av Leader Sjuhärad.
Villkor
Ett uppdrag för Leader Sjuhärad är att sprida goda erfarenheter och stimulera till utveckling.
Därför är ett villkor för stödet är att sökanden deltar i två kvällsträffar med erfarenhetsutbyte,
under projekttiden. Ev reskostnader för deltagandet lägger du in i ansökan.
Redovisning
Du ska skicka in en rapport över genomfört arbete samt kopior på fakturor och
betalningsbevis.
Kontaktuppgifter
Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret innan du fyller i ansökan.
Annika Andersson 0706-44 00 65, annika@leader-sjuharad.se
Marie Oscarsson 0702-37 13 04, marie@leader-sjuharad.se

