Intresseanmälan
Delaktivitet inom Leader Lappland 2020s
paraplyprojekt Ett, två, tre - kör!
Vad ska aktiviteten heta?
Vem söker aktiviteten
( Namn på person eller förening )
Person-/ organisationsnummer
Telefon
E-postadress
Gatuadress, postnr & ort

Ska ni skapa en aktivitet för unga på landsbygden?
JA

NEJ

Kommer ni att tjäna pengar på att genomföra idén? Om ja, ta kontakt med
Leader kontoret.
JA

NEJ

Har ni läst igenom villkoren för att söka stöd? All information hittar ni på vår
hemsida www.lappland2020.se
JA

NEJ

Är du skyldig att redovisa moms för delaktiviteten?
Stöd lämnas endast för faktiska kostnader

JA

NEJ

Idé (detta vill vi göra, kort bakgrundbeskrivning (vem har kommit med idén, varför vill vi göra det här

m.m):

Syfte (varför vill vi göra detta?):

Målgrupp (vilka ska vara med?):

Delaktivitetens mål (vad vill ni uppnå med aktiviteten?)

Genomförande & aktiviteter (hur vi ska göra och vart ska det genomföras. Under vilken
tidsperiod ska aktiviteten göras)

Efter delaktviteten (Beskriv vad som händer med aktivitens resultat)

Projekgrupp:
Namn

Ålder

Kommmun

E-post

Telefonnummer

Budget
Sammanställ i uppskattade kostnader vad ni inom delaktiviteten behöver pengar till, om
ni förväntas ha några intäkter och det tillkommer finansiering från annat håll.

Utgifter

Antal

Belopp

Summa
Intäkter (Bidrag,sponsoring eller eget bidrag)

Belopp

Summa
Ideellt arbete (för alla leaderprojekt räknas obetalt arbete som ett sätt att visa lokalt
engagemang. Ideellt arbete värderas från 16 år 220 kr/timme vilket ni räknar in för att
kunna söka pengar. Beskriv hur mycket tid ni tror att ni kommer lägga och på vad)

Bilagor bifogas: Om ja, vilka?

JA

NEJ

Vi är medvetna om att i och med att vi blir beviljade ett delaktivitet så åtar vi oss att
informera andra om projektet och att ställa upp och sva ra på eventuella frågor om
projektet. Härmed försäkras att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga
samt att inget annat EU-stöd tillförs projektet.

………………………………………
Ort och datum

……………………………………………………
Namn (kontaktperson)

Har ni frågor kring er ansökan eller behöver hjälp kontakta Lovisa Carneland
Mail: lovisa@lappland2020.se
Tele: 070-882 06 10

