Villkor för Ta steget 3.0
Projektets syfte är att stödja övergången från hobby till eget företagande eller
deltidsföretagande till heltidsföretagande.
Ta steget 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 nytt eller
utökat företagande eller nyanställningar.

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).
Kompetensutveckling.
Samarbeten mellan flera företag.

Ni kan inte få stöd för:
•

Investeringar (och kostnader kopplade till investeringen) får uppgå till max 22 000
kronor plus moms.
• Annonskostnader för verksamhet som inte är tillfällig (tex julmarknad eller
engångsevent)
• 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.
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Hur och när man kan söka
På vår hemsida www.leader-sjuharad.se hittar du blanketten Ansökan Ta steget som skall
fyllas i och mejlas till Leaderkontoret.
Ansökningar tas emot till och med 2020-06-30 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) 10 gånger per år, dessa beslut kan inte överklagas.
Alla prioriterade insatser blir en del av paraplyprojektet Ta steget 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.
Datum för höstens projektledarträffar är 18 september och 19 november – båda kl 17-21 på
Nyföretagarcentrum i Borås. Notera dessa datum i din almanacka så fort du blivit beviljad
stöd.

Redovisning
Du ska skicka in en rapport över genomfört arbete samt kopior på fakturor och
betalningsbevis samt foton från projektverksamheten.

Kontaktuppgifter
Ring gärna och prata med oss på Leaderkontoret innan du fyller i ansökan.
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