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Att tänka på inför presentation av en projektidé (fråge-lista) 

För att kunna ansöka om projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom 

leadermetoden t o m år 2020 är en förutsättning att det tänkta projektet ryms inom 

ramen för Växtlust Värmlands godkända utvecklingsstrategi. 

Information: Läs därför först igenom Växtlusts fem teman med tillhörande övergripande 

beskrivningar i broschyren på sidan 3. Fundera redan här på inom vilket tema idén skulle kunna 

placeras. I den fortsatta processen vägleder leaderkontoret din projektgrupp (om idén gäller ett 

allmännyttigt projekt) eller dig som företagare vidare. Projektet skall i huvudsak passa in i ett tema 

och en fond med en inriktning inom det aktuella temat. Ett gott råd är att svara konkret och 

kortfattat i er skriftliga idépresentation. 

Frågor som behöver besvaras 

Svaren på frågorna nedan hjälper leaderkontoret att förstå det tänkta projektets innehåll. Utifrån 

svaren gör vi en första bedömning av om er idé passar in i vår strategi. I samråd diskuterar vi oss 

sen fram till rätt val av tema, fond och inriktning innan ni är redo för en formell ansökan.. 

• Varför vill ni genomföra projektet och vilka resultat vill ni åstadkomma? Behov, 

syfte och mål. Berätta kort om projektidén – vems är idén och är den nytänkande? 

• Vilka är projektets målgrupper? Vad vinner de på att projektet genomförs? 

• Hur stämmer er idé överens med vår utvecklingsstrategi? Ge förslag på ett tema. 

• Vilken organisation står bakom (äger-driver-redovisar) projektet? Ange eventuella 

samarbetspartners. Har tänkt projektägare kapacitet till att genomföra projektet?  

• Beskriv kort hur ni vill genomföra projektet? Till vad/vilka aktiviteter söker ni 

stöd? Varje aktivitet ska föra projektet framåt och bidra till att uppfylla strategins mål. 

• Skapar projektet nya arbetstillfällen? Direkta och indirekta arbeten efter projekttiden.  

• Hur ser tidsaspekten ut? (Planering, lansering, ev. säsongsberoende, början och slut) 

• Förväntas projektet vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart? Hur då? 

Jämför de sex horisontella principerna i strategin (sidan 19-20) som listas i idéguiden. 

• Budget: Vilken storleksordning handlar projektet om? (Uppskatta total kostnad och 

projektlängd) 

Hör gärna av er med frågor till leaderkontoret medan er projektpresentation formuleras skriftligt 

info@vaxtlust.se . Välkommen att presentera nya spännande idéer! 
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