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VISSTE DU ATT FÖRETAG  

KAN  SÖKA PENGAR  

FRÅN LEADER? 

 

 

 

TILL NYTTA FÖR DIG OCH ANDRA 

Är ni två eller flera företag som vill utveckla varor och tjänster ihop,  

mellan era företag? Har du ett företag och vill börja med en ny  

verksamhet inom företaget, som även gynnar andra? Syftet med stödet är 

att öka konkurrenskraften för små företag på landsbygden genom mer sam-

verkan och nytänkande. 

 ”Projektstöd till företag” ges med mellan 22 000 & 200 000kr. 

 Stöd ges med 40-70%, bedöms från fall till fall.  

 Projektet ska uppfylla vissa grundvillkor, minst två aktörer ska  

samarbeta, och projektet ska vara nytänkande. Se vår webb för  

komplett förteckning av våra grundvillkor. 

 Nyttan ska tillfalla företag på landsbygden alternativt företag  
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EXEMPEL PÅ VAD KAN MAN SÖKA FÖR 

 Tre hästföretagare vill starta ett samarbete kring en ridled, med  

marknadsföring via gemensam webb, skyltar, grus och arbets-

insatser.  

 Fem företagare i området vill göra en gemensam broschyr med  

presentation av deras företag och produkter. 

 En företagare med gårdsbutik söker stöd för att köpa in en  

anläggning för rökning av kött och charkprodukter. Denna ska 

även nyttjas av flera företag i området, för att stimulera ökad 

förädling. 

 

EXEMPEL PÅ BUDGET OCH FINANSIERING 

 

Budget:  

Kostnader för 100 000:- 

 

Finansiering:  

50% i stöd, 50 000kr  

50% står man för själv, 50 000kr, i egna medel eller eget arbete*  

 

* Eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stöd-

mottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren 

har fyllt 16 år. I andra företagstyper så utgår man från en lön i tillämpliga fall.  

 

PROJEKTSTÖD TILL FÖRETAG 


