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Version 5 publicerad 2020-03-18 – senaste ändringarna är markerade med gul färg 
 

Välkommen att skicka in ansökan 
 

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. Leadermetoden tar särskilt fasta på aktiv samverkan 

mellan flera parter för att nå resultat, något som kommer att vara viktigt vid bedömning av 

ansökningar som lämnas in under Utlysning 3. 

 

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; www.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, varav fem ordinarie LAG ledamöter per sektor. 

 

Föreningen har tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för Lundaland för programperioden 2014 

– 2020 och valt tre Europafonder för att finansiera utvecklingsarbetet; Landsbygdsfonden, 

Socialfonden, samt Regionala utvecklingsfonden. LAG bedömer vilka projekt som ska 

prioriteras för finansiering i leaderområdet med hjälp av urvalskriterier och utifrån den lokala 

utvecklingsstrategin. Jordbruksverket beviljar ansökningar samt samordnar och ansvarar för 

förvaltningen av programmet. 
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Föreningen har ett bemannat leaderkontor i Kävlinge kommunhus med en verksamhetsleder 

och administrativ personal. På leaderkontoret kan du få hjälp med processen från projektidé till 

ansökan om projektfinansiering. 

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. Samhällsnyttan ska för varje projekt beskrivas som de resultat 

projektet förväntas leda fram till i form av t.ex. nya jobb, tjänster, produkter, företag eller andra 

definierade långsiktiga värden. 

 

Lundaland 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*. 

 

LAG:s Utlysning 1 - Initiering av programmet (2016-07-04), 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 (2016_03_06, version 3.0), härefter kallad 

”Utvecklingsstrategin”.  

 

LAG:s Utlysning 2 – Projektstöd till företag 

 

LAG:s Utlysning 3 – Genomförandeprojekt, LAG´s prioritering av ansökningar 

Det finns 1 277 000 kr kvar i landsbygdsfonden 

 

Den 24 februari 2020 beslutade LAG-styrelsen att prioritera inkomna ansökningar till 

LAG-mötet enligt följande. Prioritering gäller under förutsättning att det finns 

tillräckligt med pengar kvar i budgeten inför mötet. 

 

1. Det projektet som får högst poäng 

2. Geografiskt område – Projekt som ligger i ett område (bygd eller by) som inte 

har några beviljade projekt blir prioriterat över ett projekt som ligger i ett 

område som redan fått projekt beviljade, om de får samma poäng vid 

bedömningen. 

3. Ankomstdatum 

 

 

Utlysningen vänder sig till konstellationer av organisationer som har en projektidé om ett 

genomförandeprojekt med potential att leda till tydlig måluppfyllnad av utvecklingsstrategin. 

Beviljande av medel i Utlysning 3 förutsätter att en konstellation av parter är identifierad där 

alla parter deltar aktivt i projektet. Konstellationen kan bestå av parter från olika sektorer 
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(ideell, privat, offentlig), eller av parter som traditionellt inte samverkar som vill hitta nya 

former för samverkan. 

 

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 www.leaderlundaland.se  

 

2. Vilka utlysningen riktar sig till (Vem/vilka kan söka?) 
Utlysningen riktar sig till konstellationer av organisationer som vill arbeta för att främja 

något av Utvecklingsstrategins tre övergripande mål för hela Lundaland: 

 

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 

 

De tre övergripande målen för hela området beskrivs ingående i Utvecklingsstrategin, se sid 20 

i Utvecklingsstrategi Lundaland 2014-2020 som finns på föreningens hemsida 

www.leaderlundaland.se och kan på begäran skickas ut från leaderkontoret.  

 

Föreningen välkomnar sektors- och ämnesövergripande konstellationer. 

 

Konstellationen ska företrädas av en av projektparterna som väljs för att vara formellt 

ansvarig för projektansökan som görs till Jordbruksverket, se avsnitt 4 Ansökan längre ned i 

denna utlysning. Den formellt ansvarige projektparten för projektansökan benämns härefter 

som projektägare. 

 

3. Beskrivning av utlysningen 
3.1 Bakgrund och motiv 

Lundalands utlysningar inom programmet för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i 

Lundaland är uppbyggda i tre steg: 

 

Steg 1 - Initiering av programmet (publicerad 2016-07-04) borttagen 2018-01-01 

Steg 2 – Genomförandeprojekt (publicerad 2016-10-31) senast uppdaterad 2020-02-28 

Steg 3 – Avslutande insatser (ännu ej beslutad) 

 

Denna utlysning avser Steg 2 – Genomförandeprojekt 

 

Genomförandeprojekt innebär i huvudsak att LAG har skapat förutsättningar för att kunna prioritera 

större projekt som har stor potential att resultera i uppfyllnad av Lundalands utvecklingsstrategis 

definierade mål. 

mailto:yvette.barring@lundaland.se
http://www.leaderlundaland.se/
http://www.leaderlundaland.se/


  

__________________________________________________________________________ 

Lundaland Ideell förening          Mejl: yvette.barring@lundaland.se                                                      

Mobil: 0709-73 93 83                 www.leaderlundaland.se 

Postadress: c/o Kävlinge kommun 244 80 Kävlinge Sidan 4 av 7 

 

Programmets sista utlysning, Steg 3- Avslutande insatser, kommer att publiceras mot slutet av 

programmet. För information om när se www.leaderlundaland.se  

 

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 till 

vara. 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. 

 

Innehåll och genomförande 

Varje enskilt projekt, som prioriteras av LAG inom Utlysning Steg 2 – 

Genomförandeprojekt, ska tydligt: 

 

1. bidra till Utvecklingsstrategins vision 

2. bidra till de övergripande och horisontella målen i Utvecklingsstrategin 

3. kunna kopplas till ett* specifikt insatsområde, se sid 12-14 i Utvecklingsstrategin, 

samt kunna finansieras av en finansieringsfond som är kopplad till just det valda 

insatsområdet. Projekt som når målen i flera insatsområden erhåller extra poäng i vid 

bedömning av urvalskriterierna.  

 

Stärka jämställdhet och icke-diskriminering: Idé, konstellation och genomförande 

LAG:s verksamhet skall genomsyras av jämställdhet och icke-diskriminering. För att stärka 

jämställdhets- och icke-diskrimineringsperspektivet i alla verksamhetens olika led och 

projekt skall samtliga prioriterade ansökningar bidra till att stärka jämställdheten och icke-

diskrimineringen i leaderområdet.  

 

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 sid 38 i Utvecklingsstrategi Lundaland 2014-2020. 

 
*Det är positivt om resultatet av projektet bidrar till mål i mer än ett av insatsområdena. Dock måste 

konstellationen och projektägaren vid projektansökan välja det insatsområde (ett) och den fond (en) där projektet 

passar in bäst. Skulle projektidén spänna över flera insatsområden och fonder måste mer än en projektansökan 

göras. 

 

3.3 Resultatmål 

Varje enskilt genomförandeprojekt, som prioriteras av LAG, skall bidra till de mål och 

indikatorer som LAG definierat för just det insatsområde och den fond där konstellationen 
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valt att placera genomförandeprojektet, se avsnitt 7.5 Mål och indikatorer sid 31 i 

Utvecklingsstrategi Lundaland 2014-2020.  

 

Det är nödvändigt för varje prioriterad projektidé/projektansökan att beskriva tänkta 

aktiviteter, resultat och effekter i form av samhällsnytta.  

 

Tillsammans med konstellationens sammansättning är de resultat projektet kan leda fram till 

av särskild vikt vid bedömning av projektet. Det är nödvändigt att för varje projekt beskriva 

den långsiktiga nyttan med projektet, d.v.s. vad projektet kan leda fram till i form av t.ex. 

tjänster, produkter, arbetstillfällen eller andra mätbara värden. Med långsiktiga resultat avses 

att nyttan ska ha förutsättning att bestå även efter projekttidens slut. 

 

4. Ansökan 
4.1 Hur man ansöker 

Ansökan lämnas in elektroniskt via en e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida 

www.jordbruksverket.se   

 

På Jordbruksverket finns information om hur du använder e-tjänsten men först måste du söka 

en fullmakt för organisationen, blankett finns på ovan hemsida. Undantaget är enskild firma. 

 

4.2 Ansökans innehåll 

Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor med frågor som 

skall besvaras av projektsökanden för att ansökan skall kunna bedömas. 

 

För att ansökan skall betraktas som fullständig måste förutom ovanstående frågor ett antal 

dokument laddas upp som bilagor. 

 

Det minsta antalet bilagor som krävs för komplett ansökan är:  

1. Projektplan enligt LAG:s mall. 

2. Budget enligt Jordbruksverkets mall 

 

I de flesta fall efterfrågas ytterligare information för att kunna bedöma ansökan t.ex. offerter. 
 

LAG:s egen projektplansmall hämtas på föreningens hemsida, www.leaderlundaland.se 

 alternativt skickas ut på begäran från leaderkontoret.  

 

Ansökan till Jordbruksverket görs i två steg. Har du haft kontakt med Lundalands personal 

och fått positiv respons på din projektidé, samt tagit del av Utvecklingsstrategin och 

projektplansmallen rekommenderas du att göra steg 1 ansökan till Jordbruksverket, samt att 

mejla in dina bilagor till leaderkontoret för återkoppling innan du slutför ansökan och 

skickar in din steg 2 ansökan till Jordbruksverket. 

 

5. Förutsättningar för finansiering 

Godkänd projektfinansiering från LAG Lundaland av prioriterat genomförandeprojekt kan som 

högst uppgå till 2 000 000kr i projektstöd inkl. LAG-pott förutsatt att LAG har medel kvar.  
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6. Formella krav 
För att ansökan skall bli bedömd och prioriterad av LAG, enligt denna utlysning, måste 

nedanstående villkor vara uppfyllda: 
 

1. Fullständig ansökan är registrerad i Jordbruksverkets e-tjänst dvs. steg 2  

2. Projektägare är en juridisk person. 

3. Genomförandeprojektet leder till tydlig måluppfyllnad av Utvecklingsstrategin. 

4. Projektansökan faller inom ramen för utlysningen. 

5. Konstellationen bidrar med 30 % privat medfinansiering av projektets totala kostnad. 

Den privata finansieringen kan utgöras av kontanta medel, ideellt arbete och/eller 

ideella resurser. 

6. Sökande kan uppvisa tillräcklig likviditet det vill säga minst 20% av sökta medel. 

7. Ansökan innehåller en godkänd projektplan som följer LAG:s mall. 

8. Ansökan uppfyller LAG:s grundvillkor för projekt 

9. Ansökan uppnår poäng för godkännande vid LAG:s bedömning av projektansökan 

med hjälp av fördefinierade urvalskriterier. 
 

 

 

7 Projektstöd till företag 
Konstellationer av företag (minst 2 stycken) som uppfyller villkoren i denna utlysning kan 

ansöka om ”Projektstöd till företag”. Projekt som syftar till att endast gynna enstaka företag 

kan beviljas minst 40 procent och max 70 procent av stödberättigande utgifter, dock 

maximalt 200 000 kronor. Den högre stödnivån anses motiverad om projektresultatet är till 

nytta för fler och för allmänheten och/eller har en hög innovationsgrad på lokal nivå. 

Projektstöd till företag kräver alltid en viss del privat medfinansiering. 

 

8. Tidplan  
Följande tider gäller för utlysning 3 version 5 

Öppningsdatum: 18 mars 2020 

Sista ansökningsdag: 3 augusti 2020 

Tidigaste datum för beslut: ca.2 månader efter LAG:s beslut 

Tidigaste datum för projektstart: Projekt kan starta på egen risk efter LAG:s beslut 

Sista dag för slutrapportering:  31 december 2022 

LAG:s mötesdatum uppdateras kontinuerligt på hemsidan www.leaderlundaland.se 

 

9. Bedömning 

9.1 Bedömningsprocessen 

Fullständiga ansökningar bedöms och prioriteras av LAG.  

LAG har minst fyra beslutsmöten per år. 

 

Den 24 februari 2020 beslutade LAG-styrelsen att prioritera inkomna ansökningar till 

LAG-mötet enligt följande. Prioritering gäller under förutsättning att det finns 

tillräckligt med pengar kvar i budgeten inför mötet. 
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3. Det projektet som får högst poäng 

4. Geografiskt område – Projekt som ligger i ett område (bygd eller by) som inte 

har några beviljade projekt blir prioriterat över ett projekt som ligger i ett 

område som redan fått projekt beviljade, om de får samma poäng vid 

bedömningen. 

5. Ankomstdatum 

 

Baserat på ansökan och LAG:s beslut fattar Jordbruksverket det formella beslutet och 

meddelar bifall/beslut till sökande. 

 

9.2 Bedömningskriterier 

Projektansökan ska bidra till att uppfylla Utvecklingsstrategin. 

LAG kommer att bedöma och prioritera inkomna projektansökningar med hjälp av 

fördefinierade projektvillkor och urvalskriterier.  

 

LAG:s projektvillkor 

Projektvillkor som måste vara uppfyllda är: 

- Projektet faller inom ramen för strategin 

- Ansökan uppfyller Jordbruksverkets grundvillkor för projektstöd 

- Projektplan och tidplan är rimlig och realistisk 

- Budget- och finansieringsplan är rimlig och realistisk 

- Ekonomiska förutsättningar finns för att hantera likviditeten och genomföra projektet 

- Realistisk plan finns för hur projektetresultatet 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 har fördefinierade urvalskriterier för varje insatsområde och EU-fond vilka är 

godkända av Jordbruksverket. 

Urvalskriterier för alla insatsområden och fonder finns på www.leaderlundaland.se  

 

10. 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. 

 

11. Kontakt 
För mer information om utlysningen kontakta: 

 

Verksamhetsledare 

Yvette Bårring, yvette.barring@lundaland.se, 0709-73 93 83 
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