
ANSÖKAN 
Ansökan skickas till sophie@lappland2020.se eller: 
Leader Lappland  
BOX 67 
938 21 ARJEPLOG 

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

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

1 - Delprojektets namn 

mailto:sophie@lappland2020.se
mailto:sophie@lappland2020.se


ANSÖKAN 
Delprojekt inom Leader Lappland 2020s  

paraplyprojekt Föreningsboosten 
 
 

2 - Uppgifter om föreningen 
Föreningens namn:  

 

Föreningens organisationsnummer:  
 

Föreningens postadress:  
 

Föreningens e-postadress:  
 

Föreningens bankgiro, postgiro eller bank och 
bankkontonr: 

 

Är föreningen skyldig att redovisa moms? 
(bör vara nej) JA  NEJ  

2.1 - Beskriv föreningens ordinarie verksamhet 
Man kan inte söka stöd till ordinarie verksamhet, som medfinansiering till ett större projekt eller till aktiviteter 
som kan genomföras även utan stödet. 
 

 

3 - Uppgifter om kontaktperson / projektansvarig 
Namn:  

 

Telefonnummer:  
 

E-postadress:  
 

Roll i föreningen och/eller projektet:  
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4 - Uppgifter om delprojektet 
4.1 - Vilket start- och slutdatum planerar ni för projektet? 
Projekten får pågå i max 6 månader från start tills alla aktiviteter har genomförts och alla kostnader är 
betalda. Efter det har ni ytterligare 1 månad för att slutredovisa projektet till Leader Lappland 2020. 

Startdatum:  
 Slutdatum:  

4.2 - Hur kom ni fram till att ni vill genomföra delprojektet - vad såg ni för problem/behov som 
behöver lösas och vad ska delprojektet leda till? 

 

4.3 - Beskriv utförligt vad ni vill genomföra i delprojektet och hur detta ska göras. 
Använd gärna bilagan ”Aktivitetsplan” för att visa på hur ni planerar att genomföra delprojektet.  
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4.4 - Målgruppen för Föreningsboosten är föreningar och föreningsaktiva (eller person som vill vara med). 
Aktiviteterna ska bidra till att fler personer får ta del av det ni tänkt genomföra (det som vi kallar den 
bredare allmänheten). 
 
Beskriv Vem/vilka kommer att gynnas av delprojektet, dvs ha nytta av delprojektets resultat? 
Uppskatta gärna antal kvinnor/män och om ungdomar och/eller personer med olika etnisk/kulturell bakgrund 
kommer att delta. 
 
HJÄLPFRÅGOR! 
Ta hjälp av frågorna nedan för att beskriva hur ni ska arbeta för att inkludera olika målgrupper i 
delprojektet! Frågorna behöver inte besvaras en och en, men är till hjälp för hur ni kan tänka kring det 
arbetet.  
- Vilken målgrupp har delprojektet? Hur kan ni bredda målgruppen och nå ut till fler grupper? Vilka risker 
medför det om ni väljer bort vissa perspektiv eller grupper? Kan ni anpassa ert språk och era 
kommunikationskanaler till nya grupper? 
- Kommer delprojektets resultat till nytta för flera olika grupper? Hur då? 
- Finns andra föreningar/aktörer i er närhet som kan ha intresse av delprojektet? På vilket sätt kan ni samarbeta 
med dem? 
- Kan delprojektets resultat bidra till ett ökat inflytande och en ökad delaktighet för grupper som vanligtvis inte 
är delaktiga i er verksamhet och den här typen av projekt? 
- Kan delprojektets resultat bidra till ökad jämställdhet? Kommer delprojektets resultat till nytta för båda 
könen? Bidrar projektet till att bryta traditionella könsmönster? 

 

4.5 - Behövs det några tillstånd för att genomföra aktiviteterna i delprojektet (exempelvis från 
markägare)? Finns dessa tillstånd i så fall? 
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4.6 - Beskriv vad som händer efter delprojektet är genomfört och hur delprojektets resultat förväntas 
att tas tillvara på. 

5 - Budget 
Vilka kostnader och vilka inköp måste ni göra i delprojektet? 
Fyll i tabellen nedan specificera tydligt vad ni ska köpa in, hur mycket av allt och priset! 
Budgeten får inte innehålla löner, kostnader för tillstånd, löpande drift eller redan genomförda aktiviteter. 
Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 20 000 kronor. 

Typ av utgift Antal 
Pris inkl moms 

SUMMA: 

OBSERVERA att ni kan få max 50% av stödet utbetalt i förskott, vilket innebär att ni själva måste ha 
likviditet att betala resterande 50% av kostnaderna själva innan stödet utbetalas! 

OBS! Vid fler än ett antal anges 
totala summan här.
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6 - Villkor
6.1 - Delprojektet får inte innehålla några intäkter. 
Ni kan till exempel inte ta inträde till en aktivitet, eller göra en aktivitet som innebär en försäljning av en 
vara eller produkt. 

Härmed bekräftar jag att delprojektet inte innehåller intäkter: 

6.2 - Delprojektet får inte vara dubbelfinansierat. 
Ni kan inte få finansiering från annat håll som ska betala samma kostnader som ni tar upp i tabellen 
ovan. Ska projekten vara en del av en större satsning är det viktigt att kostnaderna tydligt särskiljs från 
kostnader som finansieras av annan aktör. Prata med verksamhetskontoret om detta är aktuellt. 

Härmed bekräftar jag att delprojektet inte är dubbelfinansierat: 

6.3 - Vi har en tilltänkt person som kommer att sköta det administrativa. 
Att redovisa ett delprojekt i ett paraplyprojekt ska vara enkelt. Men det finns ändå en del att tänka på. 
Föreningen bör ha en tilltänkt person som har tillräcklig erfarenhet för ekonomi och redovisning. 

Redovisa kvitton för utgifter 
Ni ska redovisa kopior av kvitton som styrker era utgifter som är betalda med kort eller swish 
(observera att ni inte får ersättning för utgifter som är betalda kontant!). Ni ska också skicka med ett 
kontoutdrag som visar att kvittot är betalt, eftersom det inte framgår på kvittot vem som har betalat. 

Redovisa utgifter för fakturor 
Kopior av fakturor, inklusive följesedlar och annat underlag som fakturan hänvisar till. Av fakturan ska 
framgå: 
- Att fakturan tillhör delprojektet. Fakturan ska vara adresserad direkt till er som söker stöd.
- Till vilket bank-/postgiro eller kontonummerfakturan ska betalas.
- Vilket fakturanummer fakturan har.
- Vilket fakturadatum som fakturan har.
- Tydligt i en specifikation vad ni har köpt eller betalat för.
- Totalt belopp för fakturan, exklusive och inklusive moms.
Ni måste även skicka in ett bevis på att fakturan är betald.

Härmed bekräftar jag att föreningen har en tilltänkt person med tillräcklig erfarenhet: 

6.4 - Föreningsboostens syfte och mål. 
Föreningsboosten är ett paraplyprojekt hos Leader Lappland 2020 med syfte att återskapa ett levande 
föreningsliv i vårt område, efter att många verksamheter stannat av p.g.a. pandemin. Syftet är också att 
fortsatt vidareutveckla verksamheter inom föreningslivet, samt möjliggöra för kompetensutveckling av 
medlemmar. Föreningsboosten ska stimulera aktiviteter som skapar lokala arrangemang samt nya fritids 
och kulturaktiviteter i Leader Lappland 2020 utvecklingsområde. 

Härmed bekräftar jag att delprojektet matchar Föreningsboostens syfte och mål: 

6.5 - Om ni inte beviljas stödet ni nu söker från Leader Lappland 2020, 
kommer projektet att genomföras ändå (dvs har ni i dagsläget några 
konkreta planer på hur det ska genomföras och finansieras i så fall)? 

JA NEJ 
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7 - 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 
sökta stödet, men detta kommer att bedömas från fall till fall.  
 
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 utförs i delprojektet. 

Arbetsuppgift 
Exempel:  

Målning, redovisning etc 

Utförs av 
Exempel:  

Föreningens styrelse, privatpersoner i 
byn etc Antal timmar  Värde 

    

    

    

    

    

    

Värde TOTALT:  
 

8 - Projektgrupp 
Vilka personer kommer att vara delaktiga i planeringen och/eller genomförandet av delprojektet? 
 

Namn Roll/uppgift E-post adress 

   

   

   

   

   

   



ANSÖKAN 
Delprojekt inom Leader Lappland 2020s  

paraplyprojekt Föreningsboosten 
 

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) 

 Namnförtydligande 

 

 

10 - Bilagor 

Följande bilagor skickas in tillsammans med ansökan: 

 Firmatecknarintyg 

 Aktivitetsmall 

  

  

  

  

  

  
 


	1 Delprojektets namn: 
	Föreningens namn: 
	Föreningens organisationsnummer: 
	Föreningens postadress: 
	Föreningens epostadress: 
	Föreningens bankgiro postgiro eller bank och bankkontonr: 
	21 Beskriv föreningens ordinarie verksamhet Man kan inte söka stöd till ordinarie verksamhet som medfinansiering till ett större projekt eller till aktiviteter som kan genomföras även utan stödetRow1: 
	Namn: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Roll i föreningen ocheller projektet: 
	Startdatum: 
	Slutdatum: 
	Typ av utgiftRow1: 
	AntalRow1: 
	Pris inkl momsRow1: 
	Typ av utgiftRow2: 
	AntalRow2: 
	Pris inkl momsRow2: 
	Typ av utgiftRow3: 
	AntalRow3: 
	Pris inkl momsRow3: 
	Typ av utgiftRow4: 
	AntalRow4: 
	Pris inkl momsRow4: 
	Typ av utgiftRow5: 
	AntalRow5: 
	Pris inkl momsRow5: 
	Typ av utgiftRow6: 
	AntalRow6: 
	Pris inkl momsRow6: 
	Typ av utgiftRow7: 
	AntalRow7: 
	Pris inkl momsRow7: 
	Typ av utgiftRow8: 
	AntalRow8: 
	Pris inkl momsRow8: 
	Typ av utgiftRow9: 
	AntalRow9: 
	Pris inkl momsRow9: 
	Typ av utgiftRow10: 
	AntalRow10: 
	Pris inkl momsRow10: 
	Pris inkl momsSUMMA: 0
	Arbetsuppgift Exempel Målning redovisning etcRow1: 
	Utförs av Exempel Föreningens styrelse privatpersoner i byn etcRow1: 
	Antal timmarRow1: 
	VärdeRow1: 
	Arbetsuppgift Exempel Målning redovisning etcRow2: 
	Utförs av Exempel Föreningens styrelse privatpersoner i byn etcRow2: 
	Antal timmarRow2: 
	VärdeRow2: 
	Arbetsuppgift Exempel Målning redovisning etcRow3: 
	Utförs av Exempel Föreningens styrelse privatpersoner i byn etcRow3: 
	Antal timmarRow3: 
	VärdeRow3: 
	Arbetsuppgift Exempel Målning redovisning etcRow4: 
	Utförs av Exempel Föreningens styrelse privatpersoner i byn etcRow4: 
	Antal timmarRow4: 
	VärdeRow4: 
	Arbetsuppgift Exempel Målning redovisning etcRow5: 
	Utförs av Exempel Föreningens styrelse privatpersoner i byn etcRow5: 
	Antal timmarRow5: 
	VärdeRow5: 
	Arbetsuppgift Exempel Målning redovisning etcRow6: 
	Utförs av Exempel Föreningens styrelse privatpersoner i byn etcRow6: 
	Antal timmarRow6: 
	VärdeRow6: 
	VärdeVärde TOTALT: 0
	NamnRow1: 
	RolluppgiftRow1: 
	Epost adressRow1: 
	NamnRow2: 
	RolluppgiftRow2: 
	Epost adressRow2: 
	NamnRow3: 
	RolluppgiftRow3: 
	Epost adressRow3: 
	NamnRow4: 
	RolluppgiftRow4: 
	Epost adressRow4: 
	NamnRow5: 
	RolluppgiftRow5: 
	Epost adressRow5: 
	NamnRow6: 
	RolluppgiftRow6: 
	Epost adressRow6: 
	ORT: 
	DATUM: 
	momsja: Off
	momsnej: Off
	4: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	annatstödja: Off
	villkormål: Off
	annatstödnej: Off
	villkordubbel: Off
	villkorgenom: Off
	villkorint: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Annanbilaga1: 
	Annanbilaga2: 
	Annanbilaga3: 
	Annanbilaga4: 
	Annanbilaga5: 
	Annanbilaga6: 
	Namnförtydligande: 


