
Sök mikrostöd 
Ungas engagemang 
Är du mellan 13 och 25 år, och har en projektidé? Är du intresserad av entreprenörskap 
och vill engagera dig i samhället? Då kan du söka mikrostöd! Det går att söka själv, i en 
grupp, eller tillsammans med en förening eller organisation. Som högst går det att söka 
20 000 kronor. 

Stödet går bland annat att använda för att skapa nya mötesplatser för unga, testa på att driva en 
verksamhet, eller anordna aktiviteter. Vi stödjer unga som vill utveckla sitt lärande och 
samhällsengagemang. 

Det går till exempel att söka stöd för: 
• Olika former av evenemang
• Workshops och föreläsningar
• Studiebesök
• ”prova på”-aktiviteter
• Start-up initiativ

När vi fattar beslut om du ska få mikrostöd bedömer vi: 
• Ideellt arbete – vi kollar på hur mycket tid du/ni/föreningen kommer att lägga ner
• Om projektet är innovativt i ditt område, alltså om du ”tänker nytt” och har nya idéer
• Om det är många unga som får nytta av ditt projekt
• Om projektet bidrar till en attraktivare landsbygd
• Om flera föreningar eller organisationer samarbetar för att genomföra projektet tillsammans

Mikrostödet kan inte gå till löpande drift, investeringar eller redan påbörjade aktiviteter. Det går inte 
heller att få pengar för egen lön. 

Så gör du: 
Har du en projektidé? Börja gärna med att ta kontakt med Leader Linné Smålands personal för att 
diskutera din idé innan du skickar in ansökan. Emilie Lindbladh är ansvarig för mikrostöd, och går att nå 
på 0705-600 897 eller via mejl: Emilie@leaderlinne.se. Hon kan också svara på dina frågor. 

När du känner dig redo att skicka in en ansökan hittar du ansökningsblankett eller digitalt formulär på 
www.leaderlinne.se/mikrostod. Där står det vilka uppgifter du behöver skicka in.  

Du får svar på din ansökan inom cirka en månad. Om du beviljas mikrostöd ska du genomföra och 
redovisa mikrostödet senast den 30 april 2023. 
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