
Ansökan projektstöd 
delprojekt inom Skånes Ess paraplyprojekt Unga Ess 

…………………………………………………………………………………………………... 
 Sökande (Namn/Förening/Företag) 

……………………………………………… ………………………………………… 
 Person-/organisationsnummer  Telefon 

……………………………………………… ………………………………………… 
 Gatuadress, postnr och ort E-postadress

Är du skyldig att redovisa moms för projektet?  Ja   Nej 
(Stöd lämnas endast för faktiska kostnader) 

Kontaktperson och projektgrupp: (ange namn, ålder, telefon och e-post samt personernas 
roll/ansvar i projektet. T.ex. projektledare/ordförande/ekonomiskt redovisningsansvarig m.fl. ) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ifylld ansökan skickas digitalt till: 
info@skanesess.se  

Eller per post: 
Skånes Ess 
Box 9084 
291 09 Kristianstad 

mailto:info@skanesess.se


Projektplan 

Projekttid ……………………………. - ………………………………… 

Var genomförs projektet? …………………………………………………… 

Projektbeskrivning 

Projektnamn: 

Projektidé (detta vill vi göra): 

Kort bakgrundsbeskrivning: 

Syfte (varför vill vi göra detta): 

Projektets mål (vad vi ska uppnå): 



 
Genomförande och aktiviteter (hur vi ska göra): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målgrupp (vilka vi riktar oss till):  
 
 
 
 
 
 
 
Efter projektet (beskriv vad som händer med projektets resultat och ditt/ert mål på längre sikt): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideellt arbete 
(För alla leaderprojekt räknas obetalt arbete som ett sätt att visa lokalt engagemang.) 
Beskriv vad det ideella arbetet i projektet består av: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ange ett uppskattat värde för ideellt arbete: 
 
Ideellt arbete värderas enligt följande: 

• 13-15 år 50 kr/timme 
• från 16 år 220 kr/timme 

 
 
 
 
 



 
Budget 
Sammanställ i uppskattade kostnader vad ni inom projektet behöver pengar till, om ni 
förväntas ha några intäkter och om det tillkommer finansiering från annat håll. 
Behöver du mer utrymme får du gärna bifoga en budget som bilaga. 
 
Kostnader  
 Utgift 

Faktiska kostnader som kommer att ingå i projektet tex. köpta tjänster, lokalhyra, 
resekostnader etc. 

 Belopp 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Summa kostnader  
 
Intäkter  Belopp 
   
   
   
   
   
 Summa intäkter  
   
Annan faktisk finansiering  
(tex bidrag, sponsring eller egna pengar som sökanden går in med.) 

Belopp 

   
   
   
   
   
 Summa finansiering  
 
 
Övriga upplysningar: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 



Bilagor: 
 
Bilaga bifogas:  Ja             Nej 
 
 
Om ja, nämligen: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Försäkran 
Vi är medvetna om att i och med att vi blir beviljade ett delprojekt så åtar vi oss att 
informera andra om projektet och att ställa upp och svara på eventuella frågor om projektet. 
 
Härmed försäkras att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga samt att inget 
annat EU-stöd tillförs projektet.  
 
 
………………………………………    …………………………………………………….... 
Ort och datum   Namn (kontaktperson) 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skånes Ess behandlar och lagrar de uppgifter du lämnat i din ansökan för ändamålen stödhantering, information, 
statistik och uppföljning. Uppgifterna lämnas även till Jordbruksverket och till andra myndigheter och EU:s 
institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lagar eller förordning. 
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