LATHUND FÖR DIG SOM SKA SÖKA PROJEKTMEDEL HOS
ASTRID LINDGRENS HEMBYGD - 2017-11-06
Denna lathund kan komma att uppdateras om/när vi får nya direktiv från Jordbruksverket och/eller om vi inför
nya rutiner.

INNAN DU SÖKER
För att kunna söka stöd från Astrid Lindgrens Hembygd ska man ha en idé om ett
utvecklingsprojekt som stöds av vår strategi. (se kortversionen av strategin som finns på vår
hemsida)
Vi har den här perioden fyra insatsmål; utvecklat föreningsliv, digital närvaro, förädlade lokala
resurser och transportmöjligheter.
Utöver att projektet ska hamna inom minst ett av dessa målområden ställer vi några
ytterligare villkor på de projekt vi beviljar:
-

Projektet ska verka för en ökad hållbar utveckling och ett resilient samhälle.
Projektet ska beakta, och arbeta med, jämställdhetsaspekter som berör projektet.
Projektet ska genomsyras av leader-metoden (som man läsa mer om på vår hemsida
under ’Om föreningen’).

Minimibeloppet för projektstöd är 40 000 kr.
FULLMAKT
För att kunna göra en fullständig ansökan på jordbruksverkets hemsida (nedan beskriver vi
hur det går till) behöver du i många fall ha en fullmakt från den förening/organisation du
företräder. Fullmakten måste skickas in i original för att du ska kunna hantera er ansökan.
För att få mer information om fullmakter samt fylla i och skriva ut blanketten behöver du
logga in på Jordbruksverkets hemsida. Informationen om fullmakten ligger på samma sida där
du sedan gör er ansökan.
Du börjar med att logga in via ’Mina sidor’. För detta behöver du ha e-legitimation.
Länk till inloggning. http://www.jordbruksverket.se/4.35974d0d12179bec28580001361.html
(Har du skickat in ansökningar tidigare får du på denna första sida en överblick över de
ansökningar du hanterar och din kommunikation med oss och andra myndigheter kring dina
olika ansökningar. Du kan enkelt se och ändra dina sparade och inskickade ansökningar direkt
på Mina sidors förstasida.)
Klicka dig in på ’e-tjänster inom Mina sidor’ i listmeny till vänster. Därefter väljer du ’Stöd
inom lokalt ledd utveckling’. Sedan väljer du ’Fullmakt’.

DAGS ATT SÖKA, STEG 1

Ansökan görs digitalt direkt på jordbruksverkets hemsida, och är uppdelad i två steg.
För att göra en ansökan hos Astrid Lindgrens Hembygd loggar du in via mina sidor och följer
sedan samma väg som beskrevs ovan. Istället för ’Fullmakt’ väljer du ’Steg 1’.
Steg 1 av ansökan ska ge oss en första bild av vad det är ni vill göra och vilka ni är. Här
kommer ni fylla i kontaktuppgifter och frågeställningar kring målgrupp, vilket Leaderområde
ni söker stöd i (Astrid Lindgrens Hembygd) samt hur mycket ni planerar att söka till ert
projekt.
De svar du ger i steg 1 följer med till steg 2.
Har du/ni inte redan varit i kontakt med kontoret så är det dags nu. Om ni inte själva
kontaktar oss kommer vi kontakta er med ett bekräftelsebrev med mer information om hur ni
går vidare i ansökningsprocessen. Vid denna kontakt kommer ni att få vägledning till rätt
projektinriktning som ni kommer få ange i steg 2 (flik 3). Projektinriktning är projektets
huvudsakliga inriktning, valet kommer att generera vissa specifika frågor i ett senare skede.
Obs! Det finns en mängd olika projektinriktningar att välja på i Jordbruksverkets
ansökningsfunktion. Det betyder inte att det går att söka till alla dessa i Astrid Lindgrens
Hembygd. Vad det går att söka till anges i vår strategi.
STEG 2
Det är nu dags att komplettera ansökan med all information som vi behöver för att göra en
bedömning.
’Steg 2’ hittar du på samma ställe som ’Fullmakt’ och ’Steg 1’.
Steg 2 består av 7 flikar med olika frågor. OBS! Glöm inte att klicka på spara! Gör det gärna till
en vana att klicka på spara innan du går vidare till nästa flik.
Du kommer även kunna gå in för att ändra och komplettera ansökan efter hand.
När du känner att er ansökan är klar, klickar du på granska och skicka in. Ansökan går direkt till
kontoret, alltså inte till Jordbruksverket i detta skede.
OBLIGATORISKA DOKUMENT
För att vi ska kunna hantera er ansökan så ska ansökan kompletteras med följande
obligatoriska dokument, dessa bifogas under flik 7 i steg 2.
-

-

Budgetmall för projektstöd.
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fpmb1211.html
Områdesspecifika frågor (frågor som berör området Astrid Lindgrens Hembygd).
http://www.astridlindgrenshembygd.se/wp-content/uploads/2017/05/160622omradesspecifika-fragor.docx
Intyg på medfinansiering, i de fall då det är aktuellt.
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fpmb124.html

De två första dokumenten ska fyllas i digitalt, det sista måste skrivas under av behörig
firmatecknare och ska därefter scannas in och skickas in digitalt.
Under flik 7 kommer du även kunna bifoga andra dokument som ni anser har betydelse för
ansökan.
LYCKA TILL!

