
 

 

Leadercheck: Kreativa idéer mat & dryck 
 
Vill ni utveckla er verksamhet och bidra till en attraktiv och levande landsbygd? Kanske vill ni utveckla en 
produkt eller en tjänst, anordna studieresor eller event?  
Paraplyrojektet ”Kreativa idéer mat & dryck” riktar sig främst till er som är med i det transnationella projektet 
Eat Lundaland. Andra producenter, företagare och föreningar som arbetar med odling, förädling och beredning 
av lokal mat och dryck är också välkomna att söka. 
 
Vi vill stödja idéer och utvecklingsinsatser inom lokalproducerad mat och dryck. Genom ett ökat utbud av 
hållbara aktiviteter, produkter och tjänster främjar vi Lundaland som en gastronomisk destination och bidrar till 
ett starkare lokalsamhälle med en attraktiv livsmiljö. Lundaland ideell förening kan bevilja mindre 
“utvecklingscheckar” som projektstöd, detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och 
snabbare utbetalningar än ett ”vanligt” leaderprojekt. 
 
Vem kan söka leadercheck inom Kreativa idéer mat & dryck?  
Föreningar, organisationer och företag i samverkan som vill utveckla sin idé och verksamhet. Det måste vara 
minst två samarbetspartners. 
 
Vad kan ni söka stöd för?  
Ni kan få stöd för exempelvis:  
- Utveckling av produkter och tjänster inom tema mat & dryck  
- Kompetensutveckling  
- Utveckling av evenemang och aktiviteter  
- Marknadsföring  
- Starta ett nätverk 
 
Stödet får inte gå till investeringar, eget arbete, kostnader för tillstånd, löpande drift eller redan genomförda 

aktiviteter. Privatpersoner kan ej söka. 

Hur du ansöker:  
Vi kan bevilja upp till 30 000 kr i stöd. Ansökningar tas emot till och med 2022-07-31 eller så länge stödet 
räcker. Kontakta vårt leaderkontor med en kort beskrivning av din idé så får du mer information och 
ansökningshandlingar.  
 
Ansökningar tas emot löpande och beslutsmöten sker cirka en gång per månad. Information om vad som gäller 
kring utbetalning och redovisning får du via det avtal som vi tecknar med dig om ansökan blir beviljad. 
Eventuella intäkter i delaktiviteten ska redovisas tillsammans med utgifter och dras av från beviljat stöd.  
 
Kontakta oss för mer information och hjälp med ansökan:  
 
Yvette Bårring, Verksamhetsledare Lundaland,  
Yvette.barring@lundaland.se, 0709 73 93 83  
 
eller 
 
Tina Jönsson, handläggare och projektledare,  
tina.jonsson@lundaland.se, 0709 73 93 76 

 


