Villkor för Service på landsbygd
Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för
Sjuhärads landsbygd.
Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för boende och verksamma i Sjuhärad att få
tillgång till service.
Service på landsbygd är ett paraplyprojekt som innebär att föreningar och företag har
möjlighet att söka för genomförandet av en delaktivitet.
Ni kan söka för
Insatser av allmännyttig karaktär som kommer flera till del.

Exempel på vad ni kan söka för:
Test eller implementering av något som förbättrar servicen för de som bor eller verkar på
Sjuhärads landsbygd.
Nya bostadslösningar och transporter ingår också som en möjlighet.

Ni kan inte få stöd för:
•
•

Ersättningsinvesteringar
Löpande drift
• Redan påbörjade aktiviteter
Hur mycket kan man söka?
Stöd lämnas med högst 25 000 kr och ni som söker måste själva vara med och finansiera
projektet med minst lika mycket. Denna medfinansiering kan ske genom egna pengar eller
ideellt arbete.
Ideellt arbete värderas enligt följande:
220 kronor per timma för dig som är över 15 år.
50 kr/tim för personer 13 – 15 år gamla.
Det ideella arbetet är din medfinansiering till delaktiviteten och du kan aldrig få pengar för
ditt ideella arbete. Den tid du lägger ned räknar du istället om till ett värde du använder till att
motfinansiera det stöd som beviljats av Leader Sjuhärad.

Vem kan söka?
Sökande kan vara en förening eller ett företag, med verksamhet i Sjuhärad.
Det är en fördel om sökanden samarbetar med andra aktörer på orten.
Hur och när man kan söka
På vår hemsida www.leader-sjuharad.se hittar du blanketten Ansökan Service på landsbygd
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), dessa beslut kan inte överklagas.
Alla prioriterade insatser blir en del av paraplyprojektet Service på landsbygd 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. Eventuella reskostnader för dessa träffar, som förläggs till Rådde gård i
Länghem, skall läggas in i projektets budget.
Redovisning
Du ska skicka in tidslistor över den genomförda ideella tiden och 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

