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Kreativ mat i Tornedalen 
 

LLU Tornedalen 2020 har beslutat att genomföra ett paraplyprojekt inom temat producera 

och förädla livsmedel i Tornedalen. Vi vänder oss till företag och föreningar inom livsmedels-

området som vill utveckla nya produkter och/eller tjänster inom livsmedel, hitta nya mark-

nader eller på andra sätt skapa tillväxt inom livsmedelsområdet i Tornedalen. Det kan t.ex. 

innebära att söka stöd för att gå en kortare utbildning, besöka en mässa, anlita en konsult, 

kostnader i samband med förädling, marknadsföring etc.  

 

Förenklad ansökan och snabb handläggning 

Fördelen är förenklad ansökan och ansökningsprocess, vilket ger en snabbare handläggning. 

Man kan endast söka inom det specifika området Kreativ mat i Tornedalen. Rent praktiskt 

handlar det om mindre projekt, mindre pengar, men snabbare stöd. 

Delprojekten i ett paraplyprojekten skall fortfarande uppfylla Leaders krav och regler. De ska 

drivas i samverkan och kännetecknas av ett nytänkande och kreativt arbetssätt. Projekten 

skall vara lokalt förankrade och bygga på samverkan och nätverkande. Delprojekten får inte 

gälla löpande verksamhet eller verksamhet som man redan driver. Alla delprojekt i Kreativ 

mat ska finansieras till 30% av den som söker delprojekt. 

 

Hur mycket kan man söka? 

Ett delprojekt i Kreativ mat i Tornedalen kan innehålla kostnader för max 57 143 kr. Sökande 

kan få max 40 000 kr i stöd och ska själv finansiera 30 %, vilket innebär 17 143 kr.  

 

Till vad kan man söka? 

Delprojektet ska innehålla kostnader som uppstår då man genomför aktiviteter i sitt delpro-

jekt. Investeringar, dvs en fysisk eller immateriell tillgång med ett inköpspris som överstiger 

22 000 kronor och som har en livslängd på mer än tre år är inte tillåtna. 

 



 

                     
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hur gör man? 

 

1. Gör ansökan om delprojektet: Använd Jordbruksverkets ansökan Projektstöd inom leader. 

Bifoga en projektplan, budget och finansieringsplan. Skicka den till LLU Tornedalen 2020, 

Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå 

 

2. Handläggning: Vi handlägger din ansökan och tar kontakt med dig. Du får besked om ditt 

delprojekt blir godkänt eller ej. 

 

3. Gör ett avtal: Upprättande av avtal mellan oss i LLU Tornedalen 2020 och dig som ska ge-

nomföra delprojektet. Avtalet upprättas i två exemplar. 

 

4. Genomför delprojektet: Följ projektplanen och budgeten. Kontakta leaderkontoret ifall du 

behöver göra avvikelser. 

 

5. Delredovisa/Slutredovisa: Redovisa och verifiera kostnader med kvitton eller fakturor, 

samt historiska betalningsbevis. Redovisa även den privata medfinansiering som ingår i del-

projektet. Lämna en skriftlig redovisning för projektet. 

 

 

Kontakt 

Kerstin Sipola, Tornedalen 2020 

070-6175370 

kerstin@tornedalen2020.se 

www.tornedalen2020.se 


