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Version 2 publicerad 2017-05-24. Ändring - Förlängd ansökningstid, se avsnitt 6. 
 
 

I Lundaland genomförs ett program för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. 
Organisationer som har projektidéer som resulterar i samhällsnytta för många människor 
i Lundaland kan föra fram dem, engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar 
för att finansiera sin projektidé. Detta kallar vi Lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden. Målet är att ge organisationer med engagemang och idéer möjlighet att 
bidra till utveckling av Lundaland så att det blir ett attraktivt område med 
konkurrenskraftiga verksamheter, samt att ge stimulans till ökad sysselsättning och nya 
företag. 

 
1 Sammanfattning 
Lundaland är ett av Sveriges 48 Leaderområden, dvs ett område där ett program för 
Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden har godkänts av Jordbruksverket. 
Kartan och namnen på alla områden hittar du på Jordbruksverkets webbplats; 
jordbruksverket.se. Området Lundaland utgörs av kommunerna Lund, Lomma, 
Kävlinge, Staffanstorp och södra Eslöv.  
 
Människor från olika delar av området och de tre sektorerna; privat, ideell och offentlig 
sektor, har samlats i ett partnerskap och bildat Lundaland ideell förening. Styrelsen för 
denna förening kallas LAG (Local Action Group). I LAG finns alla tre sektorerna 
representerade med femton ordinarie ledamöter, fem ordinarie LAG ledamöter per 
sektor. 
 
Föreningen har tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för Lundaland för program-
perioden 2014 – 2020 och valt tre Europafonder för att finansiera utvecklingsarbetet; 
Jordbruksfonden, Socialfonden, samt Regionala utvecklingsfonden. LAG bestämmer 
vilka projekt som ska prioriteras för finansiering i Leaderområdet utifrån den lokala 
utvecklingsstrategin. Jordbruksverket samordnar och ansvarar för förvaltningen av 
programmet. 
 
Föreningen har ett bemannat Leaderkontor i Kävlinge kommunhus med en 
verksamhetschef och en projektcontroller. På Leaderkontoret kan du få hjälp med 
processen från projektidé till ansökan om projektfinansiering. 
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Lundaland ideell förenings vision är att Lundaland år 2020 är en välkänd plats i Europa 
som präglas av smart, hållbar, inkluderande utveckling och lokalt medskapande som 
resulterar i tydlig samhällsnytta för alla. 
 
Lundaland ideell förening prioriterar projekt genom utlysningar. En utlysning innebär 
att det är möjligt att lämna in en projektansökan med ett visst syfte, inriktning och 
budget till oss under en viss tidsperiod eller fram till dess att budgeten för hela 
utlysningen är beslutad.  
 
En projektansökan i en utlysning måste uppfylla de villkor som anges i 
utlysningstexten. I utlysningstexten berättar vi bland annat vilka som kan söka, krav 
på projektet, möjlig finansiering och tidsramar. Det kan ske förändringar i en 
utlysningstext fram till en viss tid före sista ansökningsdag. 
 
Den första utlysningen: Utlysning 1 - Initiering av programmet, vänder sig till 
konstellationer av organisationer som har en idé om en förstudie som prövar en 
projektidé med potential att leda till tydlig måluppfyllnad av LAG:s 
utvecklingsstrategi; Strategin för lokalt ledd utveckling i Lundaland 2014 – 2020, 
version 3_160306. 
 
Utlysningens syfte är att stödja konstellationer som har stor potential och förmåga 
att driva genomförandeprojekt med tydligt fokus på samhällsnytta i Lundaland. 
 
OBS: Lundaland ideell förening förbehåller sig rätten att när som helst under 
utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga 
ändringar kommer dock att göras under de 4 sista veckorna innan deadline. 
Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför deadline hämta aktuell 
information om utlysningen. Aktuell information om utlysningen, finns på 
https://www.facebook.com/leaderlundaland/?fref=ts 
 
 

2 Vilka utlysningen riktar sig till 
Utlysningen riktar sig till konstellationer av organisationer som vill arbeta för att 
främja något av Lundalands tre övergripande mål för hela området: 
 
1. Stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap  
2. Öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland  
3. Främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv 
 
Vid ansökningstillfället ska konstellationen bestå av minst tre projektparter. 
Projektparterna ska vara juridiska personer. Föreningen välkomnar sektors- och 
ämnesövergripande konstellationer. 
 
De tre övergripande målen för hela området beskrivs ingående i Lundalands lokala 
utvecklingsstrategi som skickas ut på anmodan från Leaderkansliet. 
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3 Beskrivning av utlysningen 
3.1 Bakgrund och motiv 
Lundalands utlysningar inom programmet för Lokalt ledd utveckling genom 
Leadermetoden i Lundaland kommer att ske i tre steg: 
 

Steg 1 - Initiering av programmet  
Steg 2 – Genomförandeprojekt  
Steg 3 – Avslutande programinsatser 

 
Denna utlysning avser det första steget – Initiering av programmet. 
 
Initiering av programmet innebär i huvudsak att LAG har skapat förutsättningar för att 
kunna prioritera förstudieprojekt som har stor potential att gå vidare till Steg 2 och ansökan 
om genomförandeprojekt.  
 
Information om övriga steg kommer att publiceras längre in i programmet på:  
https://www.facebook.com/leaderlundaland/?fref=ts 
 
Konstellationer av organisationer kan söka Steg 2 och Steg 3 utan att söka Steg 1. 
Konstellationer av organisationer som söker Steg 1 kan också söka Steg 2 och  
Steg 3. 
 
 
3.2 Konstellation, innehåll och genomförande 
 
Konstellation 
Det är viktigt att konstellationen anammar ett gränsöverskridande angreppssätt. 
Detta kan t.ex. innebära att konstellationen täcker in olika discipliner, att olika 
geografiska delar av området finns representerade och att olika intressenters behov 
tas tillvara. Det är även viktigt att det i konstellationen ingår en eller flera 
projektparter som har stort intresse av och förmåga att nyttiggöra resultaten. 
 
För att en organisation ska räknas som projektpart ska den vara aktivt involverad i 
utformandet och genomförandet av projektet. 
 
Förutom projektparter är det ofta av vikt att konstellationen består av organisationer 
som engageras i en mer begränsad omfattning, t.ex. referensgrupper som hjälper till 
att värdera potentiella lösningar eller nätverk för resultat- och informationsspridning. 
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Innehåll och genomförande 
Konstellationer som söker Steg 1 – Initiering av programmet - kan ha olika 
förutsättningar, utgångspunkter och behov. Detta innebär att innehållet och 
huvudfokus kan se olika ut trots att samtliga initieringsprojekt ska uppnå samma 
resultat, dvs resultera i ett underlag som redovisar om projektiden håller för att 
utvecklas vidare i ett genomförandeprojekt. 
 
Som princip gäller att de flesta Steg 1 projekt skall vara förstudieprojekt. 
 
Exempel på aktiviteter i ett förstudieprojekt kan vara att inventera de mest lovande 
spåren för en viss idé, att genomföra behovs- och marknadsanalyser, involvera 
ytterligare organisationer, samt öka förståelsen om strukturella faktorer (t.ex. lagar 
och policys).  
 
Samtliga förstudieprojekt, som prioriteras av LAG, ska tydligt bidra till att uppfylla 
utvecklingsstrategins vision och mål - både övergripande och horisontella mål, samt 
mål kopplade till specifika insatsområden, se avsnitt 7 i den Lokala 
utvecklingsstrategin. 
 
 
Stärka jämställdhet och icke-diskriminering: idé, konstellation och 
genomförande 
Föreningens verksamhet skall genomsyras av jämställdhet och icke-diskriminering. 
För att stärka jämställdhets- och icke-diskrimineringsperspektivet i alla 
verksamhetens olika led skall samtliga prioriterade ansökningar bidra till att stärka 
jämställdheten och icke-diskrimineringen i Leader-området.  
 
Samtliga ansökningar som prioriteras skall därför ha en godkänd jämställdhets- och 
icke-diskrimineringsbeskrivning som både inkluderar projektidé, deltagande 
organisationer och genomförande, se avsnitt 10.3 i den Lokala utvecklingsstrategin. 
 
 
3.3 Resultatmål 
Det är nödvändigt för varje enskild ansökan att beskriva tänkta aktiviteter, resultat 
och effekter i form av samhällsnytta. 
 
Även om Steg 1 – förstudieprojekt - syftar till att utveckla projektidén och det kan 
vara svårt att tidigt precisera mål vill vi att ni presenterar en hypotes gällande 
genomförandeprojektets resultat (Steg 2) redan i ansökan till Steg 1. Detta kommer 
sedan att revideras och förfinas längs resans gång av konstellationen. 
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4 Ansökan 
 
4.1 Hur man ansöker 
Ansökan lämnas in elektroniskt via en e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida. 
 
Denna nås via länken: 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/stod/foretagsochprojektstod.4.37e9
ac46144f41921cd21af6.html 
 
Här finner du också information om hur du använder e-tjänsten. 
 
 
4.2 Ansökans innehåll 
Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor med frågor som 
skall besvaras av projektsökanden för att ansökan skall kunna bedömas. 
 
Vad gäller bilagor måste ansökan kompletteras med ifylld projektplan som ska 
laddas upp som bilaga i e-tjänsten för att ansökan skall betraktas som fullständig. 
 

Som mall för projektplanen ska LAG:s egen projektplansmall användas. LAG:s egen 
projektplansmall skickas ut på anmodan från Leaderkansliet. 

 
 
5 Förutsättningar för finansiering 

LAG tar emot förstudieansökningar om max 75 000 kr i faktiska kostnader* inom alla 
insatsområden och inom alla fonder som omfattas av vår strategi. LAG allokerar 
totalt max 5 % av genomförandebudgeten om 31.5 milj. kr till förstudier inom 
Utlysning 1. 
 

 
6 Tidplan 
Följande tider gäller för utlysningen.  
 
Öppningsdatum: 1 juli 2016 
Sista ansökningsdag: 31 maj 2018 kl. 17.00 
Tidigaste datum för beslut: 12 september 2016   
Tidigaste datum för projektstart: 1 januari 2017 
Sista dag för slutrapportering: 31 december 2018 

 
*) I Leaderprojekt förekommer termerna faktisk kostnad och total kostnad. Faktiska kostnader är 
sådana kostnader som betalas med faktiska pengar ur projektkassan. Totala kostnader inkluderar 
projektets ideella kostnader. 
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7 Formella krav 
För att ansökan skall bli bedömd och prioriterad av LAG måste nedanstående villkor 
vara uppfyllda: 
 
Fullständig ansökan är registrerad i Jordbruksverkets e-tjänst. 
Projektparterna är juridiska personer. 
Konstellationen består vid ansökningstillfället av minst 3 projektparter. 
Förstudieidén prövar en projektidé med potential att leda till tydlig måluppfyllnad av 
LAG:s utvecklingsstrategi; Strategin för lokalt ledd utveckling i Lundaland 2014 – 
2020, version 3_160306. 
Ansökan faller inom ramen för denna utlysning. 
Ansökan beskriver hur förstudieprojektet resulterar i ett underlag för att ta beslut om 
ett Steg 2 genomförandeprojekt. 
Konstellationen bidrar med 30 % privat alt. ideell finansiering av 
projektets/förstudiens totala kostnad*. 
Ansökan innehåller en godkänd projektplan som följer LAG:s mall, se avsnitt 8.2 i 
utlysningen. 
Ansökan uppfyller LAG:s grundvillkor för projekt, se avsnitt 7.2 i utlysningen. 
Ansökan uppnår poäng för godkännande vid LAG:s bedömning av ansökan mha av 
fördefinierade urvalskriterier, se avsnitt 7.2 i utlysningen. 

 
 
8 Bedömning 
 
8.1 Bedömningsprocessen 
Fullständiga ansökningar bedöms och prioriteras av LAG. LAG har fyra 
beslutsmöten per år. 
Baserat på ansökan och LAG:s beslut fattar Jordbruksverket det formella beslutet 
om finansiering och meddelar beslutet till sökande. 
 
 
8.2 Bedömningskriterier 
Förstudien ska ligga i linje med syfte och vision för utlysningen och den Lokala 
utvecklingsstrategin. 
LAG kommer att bedöma och prioritera inkomna ansökningar med hjälp av 
fördefinierade projektvillkor och urvalskriterier.  
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LAG:s projektvillkor 
LAG:s projektvillkor som måste vara uppfyllda är: 
 

- Projektet faller inom ramen för strategin 
- Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd 
- Projektplan/ tidplan är rimlig och realistisk 
- Budget och finansieringsplan är rimlig och realistisk 
- Ekonomomiska förutsättningar finns för att hantera likviditeten och genomföra 

projektet 
- Realistisk plan finns för hur projektetresultatet/-en leder till hållbar utveckling 
- Godkänd riskanalys är bifogad ansökan 
- Projektkompetens finns hos sökande för genomförande av projektet 
- Projektet leder till måluppfyllnad av strategin 
- Projektet har en godkänd jämställdhets- och mångfaldsbeskrivning 

 
LAG:s urvalskriterier 
LAG:s har fördefinierade urvalskriterier för varje insatsområde och EU-fond. 
Urvalskriterier för just er projektansökan skickas ut på anmodan från Leaderkansliet. 

 
 
9 Sekretessfrågor 
 
Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har 
allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även 
ansökningar som avslås eller återkallas. Även LAG:s och Jordbruksverkets beslut 
och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. 
 

 
10 Kontakt 
 
För mer information om utlysningen kontakta: 
 
Verksamhetschef 
Annethe Yng, annethe.yng@lundaland.se, 0709 73 93 83 
 
Projektcontroller 
Sophie Sermage, sophie.sermage@lundaland.se, 046 73 93 83 
  


