Villkor för Framåt och Sysselrätt
Har du en idé om hur din förening/organisation skulle kunna hjälpa någon/några som av
olika anledningar står en bit från arbetsmarknaden att komma närmare en anställning? Här
kan du ansöka om stöd för att genomföra dina idéer.
Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för
Sjuhärads landsbygd. Projektens syfte är att få fler människor i arbete/praktik eller att på
annat sätt närma sig arbetsmarknaden.

Exempel på vad ni kan söka för:
•
•
•
•
•
•
•

Kompetensutveckling
Språkcafé
Mentorskap
Praktikplats
Nyanställning
Anpassning av lokaler
Hjälpmedel

Ni kan inte få stöd för:
• 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 projektet 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.
Samma sökande kan bara få stöd för en ansökan, men för flera aktiviteter, i respektive
paraplyprojekt. Det betyder att du kan söka både för utrustning, studiebesök och
nätverksträffar i samma ansökan och inte dela upp det i tre olika ansökningar.
Ett påbörjat projekt skall slutredovisas innan en ny ansökan kan skickas in (för annat
paraplyprojekt eller ett eget större projekt).
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Vem kan söka?
Sökande kan vara en förening, ett företag eller annan typ av organisation med verksamhet i
Leader Sjuhärads geografiska område.
Hur och när man kan söka
På vår hemsida www.leader-sjuharad.se hittar du blanketten Ansökan Framåt och sysselrätt
som skall fyllas i och mejlas till Leaderkontoret.
Ansökningar tas emot till och med 2019-06-30 eller så länge stödet räcker.
Beslut om vilka projekt som blir prioriterade fattas av presidiet från LAG (Leader Sjuhärads
styrelse) - dessa beslut kan inte överklagas.
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 en-tre träffar med erfarenhetsutbyte,
under projekttiden. Eventuella reskostnader för dessa träffar skall läggas in i projektets
budget.
Redovisning
Projektet skall redovisas inom 9 månader från beviljad ansökan.
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.
Linda Arontzon 0709-42 24 59, linda@leader-sjuharad.se
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