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Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling
Vilka stöd finns?
Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling:


genomförande



samarbete



driftstöd

Alla beviljade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och
programmen. Projekt ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.

Vilka typer av projekt finns?
Dessa projekttyper finns inom lokalt ledd utveckling:


Projektstöd till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är
förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling, boendemiljö,
kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.



Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda företag eller till ett fåtal
samarbetande företag.



Paraplyprojekt som omfattar ett antal delaktiviteter som inte är kända i
samband med ansökan och beslut om stöd.

LAG är ägare till paraplyprojekt men delaktiviteterna kan genomföras av andra aktörer.
Delaktiviteterna ska bidra till att uppfylla målet och syftet för paraplyprojektet. En
mindre urvalsgrupp med representanter från LAG avgör vilka delaktiviteter som ska
genomföras. Paraplyprojekt kan inte förekomma i driftstödet.

Vilka utgifter är stödberättigande?
Stöd kan ges i form av faktiska utgifter, enhetskostnader, eller som procentuellt påslag.
Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter
a) uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av
mark
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b) inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat
material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp
av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om
samtliga av följande villkor är uppfyllda:
1. Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den
inte har fått stöd för inköpet.
2. Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än
kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.
3. Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs
för insatsen.
c) Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive
lönekostnadspåslag 42,68 procent
d) indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för
personal (lön inklusive lönekostnadspåslag)
e) eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller
delägare i kommandit- eller handelsbolag arbetar i projektet) se nedan under
enhetskostnad
f) köp av tjänst för att genomföra projektet
g) immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
h) offentliga resurser
i) övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av
material, möteslokaler och resor.
Inom paraplyprojekt är det inte möjligt att få stöd till investeringar enligt punkterna a, b
och g ovan. En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som totalt överstiger
22 000 kronor.
Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig
upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs
mer på www.upphandlingsmyndigheten.se
Enhetskostnader används i dessa fall:


utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå
vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid
konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat
har en central roll



utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets
avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet



milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil



traktamente ersätts enligt skatteverkets riktlinje



eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast
om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och
där stödmottagaren har fyllt 16 år.
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Ett procentuellt lönekostnadspåslag på 42,68 procent ges på stödberättigande faktiska
lönekostnader.
Ett påslag i form av en enhetskostnad på 15 procent på lönekostnaderna (arvoden, lön
och lönekostnadspåslag) ges för indirekta kostnader för personal.
Vid redovisning av löner ska projektet alltid utgå från en årsarbetstid på 1 720 timmar.

Så här mycket stöd kan ni ge
För att få mesta möjliga utveckling för pengarna så kan stödnivån (alla offentliga
pengar) variera beroende på vad det är för sorts projekt. Nedanstående gäller för
genomförande av projekt inom lokalt ledd utveckling och samarbetsprojekt.
LAG kan ge stöd till 40–100 procent av stödberättigande utgifter när organisationer,
föreningar eller myndigheter söker stödet och om nyttan av projektet tillfaller en
bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling,
boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.
LAG kan ge stöd till 40–70 procent av stödberättigande utgifter för insatser som endast
gynnar ingående företag. Till företag som söker inom havs- och fiskerifonden kan ni ge
stöd till 50 procent.
Följande principer gäller när LAG sätter stödnivån:


En lägre stödnivå kan motiveras om projektet eller insatsen endast är till nytta
för ett eller ett fåtal företag, om det finns tillgång till privat medfinansiering,
förväntas ha hög avkastning av insatsen eller om LAG:s budget är begränsad.
Privat medfinansiering kan utgöras av förväntade intäkter, sponsring och
deltagaravgifter i projektet.



En högre stödnivå motiveras om projektet eller insatsen är till nytta för
allmänheten och förutsättningsskapande projekt där resultaten kommer fler
till del, har hög innovationsgrad på lokal nivå och om LAG har tillgänglig
budget.

Projektstöd till företag inom lokalt ledd utveckling får vara högst 200 000 kronor.
Stöd till investeringar inom jordbruksverksamhet får ges med högst 40 procent av de
stödberättigande utgifterna.
Paraplyprojekt får högst uppgå till 400 000 kronor totalt. Paraplyprojekt får inte ge stöd
till investeringar via delaktiviteterna.
Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor exklusive moms.

Stöd till genomförandeprojekt inom lokalt ledd utveckling
Vem kan söka stödet?
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja
utvecklingen i leaderområdet. Observera att privatpersoner inte kan söka stöd.
LAG kan även genomföra egna projekt för att nå målen inom strategin.

3

Leaderguiden

Vad kan stöd ges för?
Man kan få stöd för projekt som bidrar till målen i utvecklingsstrategin och
programmen.
Vilka utgifter är stödberättigande?
Det är samma regler som för övriga stöd inom lokalt ledd utveckling.

Stöd till samarbetsprojekt
Syftet är skapa utveckling i området genom att utbyta erfarenheter, lära och inspireras
av varandra eller utveckla innovativa lösningar.
Insatserna ska bidra till målen i den lokala utvecklingsstrategin.
Vem kan söka stödet?
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka stöd för att främja
utvecklingen i leaderområdet. Observera att privatpersoner inte kan söka stöd.
LAG kan även genomföra egna projekt för att nå målen inom strategin.
Vad är ett samarbetsprojekt?
Ett samarbetsprojekt är ett projekt som innehåller samarbete mellan ett eller flera
leaderområden eller offentlig-privata partnerskap, inom Sverige eller med andra EUländer. Det kan även gälla offentlig-privata partnerskap som har en utvecklingsstrategi
utanför EU, exempelvis i Norge. Samarbetsprojekt förutsätter att projekten bidrar till att
nå de mål som finns i respektive utvecklingsstrategi.
Behovet av att använda sig av samarbetsprojekt är beskrivet i den lokala
utvecklingsstrategin.
Vad kan stöd ges för?
Man kan få stöd för samarbetsprojekt som bidrar till målen i utvecklingsstrategin och
programmen.
Vilka utgifter är stödberättigande?
Det är samma regler som för övriga stöd inom lokalt ledd utveckling med undantag av
enhetskostnad för utgifter för lunch och middag i transnationella projekt där en högre
kostnad kan beviljas, se ovan.
I transnationella projekt kan stöd även ges för alkoholhaltiga drycker starkare än lättöl.

Driftstöd
Syftet med stödet är att ge LAG möjligheter att genomföra strategier, vara en kontakt
för alla involverade parter samt underlätta för lokala aktörer att söka stöd.
Stöd ges till driften för att administrera genomförandet av en lokal utvecklingsstrategi.
Det är löpande kostnader och ledning.
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Vem kan söka stödet?
LAG kan söka driftstöd.
Vilka utgifter är stödberättigande?
Det är samma regler som för övriga stöd inom lokalt ledd utveckling.
LAG kan få stöd för utgifter som underlättar och är en förutsättning för det
administrativa och mobiliserande arbetet. LAG kan även få stöd för att underlätta utbyte
mellan intressenter och sprida information om den lokala utvecklingsstrategin samt att
stödja tänkbara sökanden med att utveckla projekt och förbereda ansökningar. Samt
uppföljning, utvärdering under programperioden men även vid dess slut.
Så här mycket stöd går att få
LAG kan få stöd till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stödet får inte överskrida
25 procent av utvecklingsstrategins totala offentliga utgifter.
Lägsta stödbelopp är 300 000 kr.
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