
SLUTRAPPORT 
Delprojektets slutrapport skickas till sophie@lappland2020.se eller: 
Leader Lappland  
BOX 67 
938 21 ARJEPLOG 

Vi rekommenderar er att i första hand, om möjligt, mejla in rapporten. Spara alltid en 
kopia av rapporten innan ni skickar in den.  

Vid frågor, kontakta Sophie Olsson, 070-882 06 34, sophie@lappland2020.se 

Till rapporten ska ni även bifoga: 

- Fakturor och kvitton
- Betalningsbevis (utdrag ur bank som visar att fakturan/kvittot har blivit betald

av föreningen).
- Deltagarförteckning (om delprojektet har haft en förtäringskostnad).
- Körjournal (om delprojektet har haft reseersättning med i budget).

- Har ni gjort en marknadsföringsinsats i delprojektet (tryckt en annons, inbjudan
eller liknande) bifogas även denna.

- Har ni fotat under delprojektets gång tar vi gärna emot bilderna.

mailto:sophie@lappland2020.se
mailto:sophie@lappland2020.se
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1 - Delprojektets namn 

 

 

2 - Uppgifter om föreningen 
Föreningens namn:  

 

Föreningens organisationsnummer:  
 

Föreningens postadress:  
 

Föreningens e-postadress:  
 

 

3 - Uppgifter om kontaktperson / projektansvarig 
Namn:  

 

Telefonnummer:  
 

E-postadress:  
 

 

4 - Uppgifter om delprojektet 
4.1 - Beskriv ert genomförda delprojekt, kort och konkret? 
Vad har ni genomfört i delprojektet? 
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4.2 - Har ni genomfört delprojektet så som ni skrev i ansökan? 
Om inte, beskriv vad som avviker jämfört med uppgifterna i ansökan.  

 

4.3 - Var genomfördes projektet? 
Inom vilken/vilka kommuner? 

 

4.4 - Vilka var projektets målgrupp? 

4.4.1 - Beskriv Vem/vilka som har att gynnats av delprojektet, dvs haft nytta av delprojektets resultat? 

 

4.4.2 - Antal kvinnor som deltagit i projektets genomförande och/eller aktiviteter.  

4.4.3 - Antal män som som deltagit i projektets genomförande och/eller aktiviteter.  

4.4.4 - Antal personer i åldern 16-25 år som deltagit i projektets genomförande 
och/eller aktiviteter.  

4.4.5 - Antal personer med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund som deltagit i 
projektets genomförande och/eller aktiviteter.  

4.5 - Hur har projektets mål uppfyllts? 
Har målen ni beskrev i ansökan (fråga 4.2) uppfyllts? Finns det andra effekter eller resultat som ni inte 
förutsåg i ansökan som har uppstått? 
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4.6 - Hur har ni arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats? 
Har stödet bidragit till att verksamhet har kunnat finnas kvar? Fortsätter projektets verksamhet efter 
projektets slut? Lever projektets resultat vidare? 
Om ni har spridit information/resultat om projektet i tryckt material, bifoga kopia. 
Om ni har spridit information/resultat om projektet digitalt, ange länkar till webbsida, facebook etc 

 

4.7 - Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet? 

 

4.8 - Har något gått bättre än planerat? Vilka svårigheter och hinder har ni upplevt under projektets 
gång? 

 

4.9 - Hur upplever du att kontakten med Leaderkontoret har fungerat? Vilka rekommendationer 
skulle ni ge till andra som vill genomföra liknande projekt? 

 

4.10 - Har delprojektet innehållit en ny aktivitet som enbart har riktat sig till 
ungdomar (personer i åldern 16-25 år)? 

JA NEJ 
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5 – Ekonomisk redovisning 
Vilka kostnader/inköp har ni haft i delprojektet? 
Fyll i tabellen nedan där ni specificerar vilka inköp som gjorts. Observera att varje utgiftsrad ska kunna 
kopplas mot ett kvitto eller en faktura. Tillsammans med slutrapporten ska förutom kvitton och fakturor, ett 
betalningsbevis bifogas där det framgår att kostnaden är betald av sökande förening. Ni kan med fördel 
märka ut för hand på faktura och betalningsbevis det nummer kostnadsposten får i redovisningens utgiftsrad 
nedan. 
Är ni osäkra på hur ni ska redovisa kostnaderna, eller har ni funderingar kring dem. Hör av er innan rapporten 
skickas in! 

Nr Leverantör Beskrivning Belopp inkl moms 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

SUMMA:  
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6 - Ideellt arbete 
En motprestation som krävs är att det finns människor som är villiga att engagera sig och arbeta viss tid ideellt 
i delprojektet. Riktvärdet är att värdet av den ideella insatsen ska motsvara hälften av det belopp som det 
beviljade stödet. Hur mycket ideellt arbete delprojektet bör uppfylla står skrivet i ert beslut.. 
 
Ideellt arbete som utförs av någon i åldern 13-15 år värderas alltid till 50 kr/h,  
från 16 år och uppåt värderas alltid 220 kr/h.   
Tex, om ni ansöker om 20 000 kr stöd ska värdet av det ideella arbetet uppgå till minst 10 000 kr. 
40 h arbete för personer 16 år och äldre = 8 800 kr 
24 h arbete för personer 13-15 år            =1 200 kr 

Beskriv det ideella arbetet som utförts i delprojektet. 

Arbetsuppgift 
Exempel:  

Målning, redovisning etc 

Utförts av 
Exempel:  

Föreningens styrelse, privatpersoner i 
byn etc Antal timmar  Värde 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Värde TOTALT:  
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9 - Underskrift 
Vi är medvetna om att i och med att vi blir beviljade ett delprojekt så åtar vi oss att informera andra om projektet och 
att ställa upp och svara 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:   DATUM:  

   

Underskrift av föreningens 
firmatecknare 

(konstituerande protokoll eller annat firmatecknarintyg ska 
skickas med ansökan som bilaga om föreningen hunnit ha 
att nytt årsmöte under delprojekttiden) 

 Namnförtydligande 

 

10 - Bilagor 
Följande bilagor skickas in tillsammans med ansökan: 

 Kvitton och fakturor 

 Betalningsbevis 

 Deltagarförteckning 

 Körjournal 

 Firmatecknarintyg 

 Marknadsföringsmaterial 

 Bilder 

  

  
 

 

Leader Lappland 2020 behandlar och lagrar de uppgifter du lämnat i din slutrapport för ändamålen: stödhantering, 
information, statistik och uppföljning. Uppgifterna lämnas även till Jordbruksverket och till andra myndigheter och 
EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lagar eller förordning. 
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