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CHECKLISTA FÖR PROGRAMPERIODEN 2023–2027 
 
Att fylla i denna checklista är ett bra steg att påbörja resan mot att ansöka om ett 
projekt. Gå igenom checklistan och skapa dig en uppfattning om projektet/idén 
passar in i och hjälper till att uppfylla Leader Östra Skaraborgs lokala 
utvecklingsstrategi. 
 
Är du/ni en förening, företag eller annan organisation? 
Enskilda personer kan ej söka. 

Ja /       Nej 
 
Har du/ni en projektidé? 
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna med några korta rader: 

 

 

 

 

 
Har projektidén något eller några tydliga mål? 
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna med några korta rader: 

 

 

 

 
Skall projektet genomföras i någon eller flera av Leader Östra Skaraborgs sju 
kommuner? 
 

Hjo       Tibro       Tidaholm       Falköping       Skövde       Habo       Mullsjö 
Vill du förytliga något kring geografin: 

 

 

 

 
Har projektet en eller flera tydliga målgrupper?  
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna vilken målgruppen är och hur de får nytta av projektet: 
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Har du/ni en avgränsning i tid för projektet och hur länge det ska drivas?  
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna hur länge projektet planeras att drivas. Om möjligt, ange också tänkt start- och slutdatum för projektet: 

 

 

 

 
Har du/ni någon uppfattning av hur mycket pengar ni planerar att ansöka om?  
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna vad det är i projektet som kostar pengar och hur mycket ni tror skulle behövas för att genomföra projektet: 

 

 

 

 

 
Har du/ni en tydlig idé för hur er projektplanen skulle kunna se ut och vilka 
aktiviteter ni tänkt genomföra i projektet?  
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna vilka aktiviteter ni tänkt att genomföra i projektet: 

 

 

 

 

 
Har ni en bild av vad som ska finnas kvar efter att projektet avslutats och hur 
projektet skapar långsiktiga resultat? 
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna med några korta rader: 

 

 

 

 

 
Om ni är en förening eller annan organisation som söker. Kommer ni att arbeta 
ideellt i projektet som medfinansiering?  
 
Om ni är ett företag som söker. Har ni möjlighet att gå in med 50% av kostnaderna 
som egen finansiering? 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna med några korta rader: 
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Passar projektet in i något av Leader Östra Skaraborgs insatsområden? 
 

Ja /       Nej 
Beskriv gärna med några korta rader: 

 

 

 

 

 

LEADER ÖSTRA SKARABORGS INSATSOMRÅDEN ÄR: 
 

 

NÄRINGSLIVSUTVECKLING OCH  
ENTREPRENÖRSKAP 

 
Insatsområdet ska främja hållbar tillväxt, 

sysselsättning, innovation och entreprenörskap 
i Leader Östra Skaraborgs område. 

 
 
 

 

 

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING OCH  
ATTRAKTIV PLATSUTVECKLING 

 
Är mer fokuserat på besöksnäringen och 
fokuserar på att utveckla denna samt de 
attraktiva platser som finns i området. 

 

 

SMARTA LANDSBYGDER OCH 
BYGDEUTVECKLING 

 
Detta insatsområde ska främja smarta 

landsbygder och bygdeutveckling. 
Insatsområdet ska på bästa sätt tillvarata de 
tillgångar som finns och människors förmåga 

att driva utveckling i sin bygd. 
 

 

ENGAGERAT OCH INKLUDERADE 
FÖRENINGSLIV 

 
Fokuserar mer på att främja ett aktivt 
föreningsliv vilket på många sätt ger 
förutsättningar för lokal utveckling. 

Insatsområdet syftar till att främja och stötta 
föreningsutveckling, de lokala eldsjälarnas 

drivkraft och möjlighet till social innovation. 
 

 
För fördjupad information om insatsområdena och hur de bedöms, gå till 

www.leaderostraskaraborg.se/insatsomraden och läs mer. 
 
 
 
 
 
När du gått igenom dessa punkter och känner att din idé passar in i Leader Östra Skaraborgs strategi 
och insatsområden, ta kontakt med oss på Leader Östra Skaraborgs kansli. Våra kontaktuppgifter 
hittar du enkelt på vår hemsida www.leaderostraskaraborg.se 
 

http://www.leaderostraskaraborg.se/insatsomraden
http://www.leaderostraskaraborg.se/
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