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Föreningen Sommenbygd – Vätterstrand 
Svampgatan 2, 573 43  TRANÅS 
Tel: 0140-38 52 40   
E-post: info@sommenbygd.nu  

Projektansökan  
 

A. Projektnamn                             Ge projektet ett kort namn. 
      

B. Sökande 
Namn och adress 
      
      
      
      
      

Organisationsnummer 
      
Telefonnummer (inkl riktnr), mobiltelefonnummer 
      
E-postadress 

      

C. Kontaktperson 
Namn och adress 

      
 
 
 
 

Personnummer 

      
Telefonnummer (inkl riktnr), mobiltelefonnummer 

      
E-postadress 

      

D. Momsredovisningsskyldighet 
Är du skyldig att redovisa moms för den aktuella verksamhet du söker stöd för?       Ja        Nej 

 
E. Projektbeskrivning  

                                                                                                                           Beskriv bakgrunden till projektet och vad det är ni vill göra. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2.  Projekttid                                               
      
 
E3. Samverkan/samarbetspartner 
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F.  
 På vilket sätt hjälper projektet till att uppfylla Sommenbygd-

Vätterstrands mål? 
Kan projektet hjälpa till att nå något eller några av följande mål: 

JA NEJ 

1 
Hållbar livskvalitet 
Mål: Män och kvinnor som bor i området är friska, aktiva och 
lever ett hållbart liv, har kunskap om bygden och är goda 
ambassadörer 
(Innebär projektet att människor aktiverar sig, bygger kunskap om 
hälsa, friskvård, kost eller miljö, klimat, natur? Engagerar sig individen 
för sin egen hälsa och områdets utveckling? Innebär projektet att 
människor kan lära sig mer om bygden, naturen, historien, kulturen, 
lokala förutsättningar? Bygger individen kunskap om vår bygd? Om 
sin egen möjlighet att hålla sig frisk? Hur det egna dagliga agerandet 
påverkar vår miljö? Innebär projektet sociala aspekter, möten mellan 
människor, inbjudan till nya invånare?) 

☐ ☐ 

2 
Lokala resurser 
Mål: Företagande baserat på lokala resurser ökar 
(Innebär projektet att företagsidéer kan utvecklas som är baserade på 
lokala resurser som naturen, lokala traditioner, lokal mat, skog, kultur, 
fysiska eller immateriella värden? Eller att befintliga företag utvecklar 
nya produkter enligt ovan? Har ansökan fokus på råvaror, förädling 
eller försäljning av mat och dryck? Bidrar ansökan till utveckling av 
skogens tillgångar eller bygger ansökan på att utveckla nya produkter 
eller tjänster som har skogen som bas? Bidrar ansökan till utveckling 
av platsbunden turism, kulturturism, turism med naturen som bas eller 
på annat sätt öka turismen eller lönsamheten i området? Utvecklas nya 
lokala produkter eller tjänster? 

☐ ☐ 

3 
Modern landsbygd 
Mål: Området har hög tillgänglighet – här ska man både 
kunna bo och försörja sig 
(Innebär projektet ett bidrag till att det blir mer trevligt att bo här eller 
flytta hit? Innebär projektet en möjlighet för nytt företagande eller 
innebär det möjligheter för det befintliga näringslivet? Inbjuder 
ansökan till integration? Ökar förutsättningarna för service? Bidrar 
ansökan till förbättrade möjligheter till infrastruktur?) 

☐ ☐ 

4 
Unga på landsbygden 
Mål: Ungas engagemang, entreprenörskap och 
försörjningsmöjligheter ökar 
(Innebär projektet att unga själva utvecklar idéer, genomför aktiviteter, 
samverkar, interagerar och engagerar sig, innebär ansökan att 
möjligheter för unga att genom eget ansvar förbättra möjligheterna att 
kunna bo och försörja sig i vårt område?) 

☐ ☐ 
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G. Översiktlig budget                    
G1. Faktiska kostnader           
Typ av kostnad Beskrivning av kostnaden Beräknat belopp kr 
                  
                  
                  
                  
                  
Summa kostnader       

G2. Eventuella kontanta insatser                                         
Beskrivning Vem som finansierar Belopp kr 
                  
                  
Summa kontanta insatser       

G3. Sökt Leaderstöd                                                                                                   Ange vilket belopp ni söker, maximalt 40.000 kr. 

 Belopp i kr 
       

G4. Egen arbetad tid         Egen arbetad tid / ideell tid värderas enligt tabellen nedan, och ska i värde motsvara                   
det belopp ni söker stöd för. Redovisa hur många timmar ni kommer att arbeta i projektet och räkna ut värdet nedan. 

Ideell tid Uppskattat antal timmar Beräknat belopp kr 
200 kr/tim             
Summa egen arbetad tid       

 

H. Försäkran och underskrift av projektägare (behörig firmatecknare) 
 Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga 

Datum 
      

Namnunderskrift 
 
Namnförtydligande 
      

FÖRENINGEN SOMMENBYGD - VÄTTERSTRAND 
Svampgatan 2, 573 43  TRANÅS 
Tel: 0140-38 52 40   
E-post: info@sommenbygd.nu  

 

 

Ansökan ska skickas med underskrift i original till adressen ovan. 
 

 
 


