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Checklista för grundvillkor 

Faller projektet inom ramen för vår lokala strategi? 
Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås? Det kollar du lättast genom att 
titta på det som kallas målmatrisen. Det är en tabell där målen och insatserna är sammanfattade. 
Kan du ringa in var i strategin ditt projekts mål stämmer med leaderområdets mål är du en god 
bit på väg.  

Projektet arbetar enligt leadermetoden  
Underifrånperspektiv, partnerskap, samverkan/nätverkande, innovation/lärande 

Underifrånperspektiv 
Underifrånperspektiv innebär att projektet har sitt ursprung i ett lokalt sammanhang i en bygd 
och att det finns ett behov av projektet där det ska genomföras. En grundtanke är att initiativet 
till utvecklingsprojekt kommer från de som är närmast berörda och man är också med och själv 
bidrar till att genomföra projektet. (Motsatsen uppifrånperspektiv skulle kunna tolkas som att 
någon annan ”tycker” att något borde utvecklas eller att ”någon annan” borde delta, och därför 
startar man ett projekt. Dessa projekt är inte sämre projekt, men de jobbar inte med 
underifrånperspektiv på det som vi menar.) 

Partnerskap Samverkan Nätverkande 
I leadersammanhang pratar man om trepartnerskap, dvs ideell, privat och offentlig sektor. I 
Leader Mittland Plus vill vi att projekt har minst tvåpartnerskap för att en utvecklingsidé ska 
uppfylla grundkraven i vår lokala strategi. 

Partnerskap innebär att hela projektet skall genomföras i nära samverkan med en eller flera 
parter. Samverkan och nätverkande innebär att man i lösa former och sammanslutningar arbetar 
tillsammans lokalt för att genomföra projektet. Samverkan kan se olika ut beroende på vilken typ 
av utvecklingsprojekt man vill genomföra. 

Innovation Lärande Nytänkande 
Ett grundvillkor är att Leaderprojektet används för att skapa utveckling, men inte för att stödja 
redan befintlig verksamhet. Det ska finnas ett nytänkande i projektets målsättning eller metod, 
och en tanke på hur projektet kan förmedla lärande till sin bygd och till deltagare. I ett lokalt 
perspektiv kan något beprövat vara nytt, dvs något görs eller testats redan på andra platser, men 
är nytt för den egna bygden. 

Redovisar ni hur ni med, förhåller er till och bidrar till de horisontella 
målen i strategin? 

Hållbar utveckling  
Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att de 
kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Hållbar utveckling 
förutsätter en effektiv ekonomi, men också att resurserna brukas utan att förbrukas, en god social 
sammanhållning och att demokratiska grundvärden respekteras.  

Miljö och klimat  
Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.  
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Likabehandling och icke-diskriminering  
Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga 
kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att 
påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män  
Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika 
stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av 
projektets resultat? 

Attityder och mobilisering 
Hur förhåller sig ditt projekt till attityden till oss själva vår egen kraft att förändra och skapa för 
att få till stånd en utveckling där vi blir fler invånare, har fler företag och fler arbetstillfällen i en 
hållbar landsbygd? Handlar ditt projekt om att mobilisera de resurser som vi själva är? 

Ansökan uppfyller Jordbruksverkets grundvillkor för stöd 
Ett av de viktigaste grundvillkoren är att stödsökaren är en organisation och inte en privatperson. 
Alla former av organisationer, dvs föreningar, kommuner, aktiebolag, enskild firma osv. kan söka 
stöd.  

Stödet får inte snedvrida konkurrensen mellan medlemsstater. 

Ansökan är komplett 
Vi kollar detta när ansökan kommer in och vi begär in den information som saknas. Du kan 
kontrollera själv att all information är med genom att checka av mot vår bilagelista innan du 
skickar in.  

Projektägaren är delaktig i Leader Mittlands partnerskap och har betalt 
medlemsavgift 
Leader Mittland Plus har medlemskap som krav. Medlemskapet ses som ett bevis på ditt 
engagemang i lokal utveckling. Vi kontrollerar att organisationen har betalat avgiften innan ett 
projekt skickas vidare till Jordbruksverket för beslut. Medlemskap kostar 100 kr per kalenderår. 

Andra viktiga frågor som kan påverka beslutet 

Genomförandekapacitet 
Vi frågar också efter genomförandekapacitet. Det är inte ett grundvillkor i strategin men är ett 
grundvillkor för jordbruksverket. Därför frågar vi dig som projektägare om ni har likviditet, 
checkkredit eller motsvarande som klarar av 20% av projektets budgeterade kostnader.  

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent 
praktiskt? 

Till nytta för många 
Leaderprojekt är i första hand till för projekt där resultatet tillfaller många. Kommer projektets 
förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som 
genomför projektet kan det vara ett leaderprojekt.  


