
Sök mikrostöd 
Insatser för omställning 
För en levande och attraktiv landsbygd, som kan möta nya behov och utmaningar, kan 
du nu söka mikrostöd för att göra en omställning. Stödet är på max 20 000 kronor och är 
sökbart för företag, privatpersoner, föreningar eller organisationer. 

Att göra en omställning kan betyda flera olika saker, men handlar om att testa nya idéer och röra sig 
bort från traditionella sätt att göra saker på. Det kan vara att som företag ställa om delar av sin 
verksamhet i kölvattnet av pandemin, eller att som förening hitta nya sätt att göra saker på för att ligga 
rätt i tiden och fortsätta skapa attraktiva mötesplatser. Kanske överväger du att starta ett nytt företag på 
grund av arbetslöshet eller andra omständigheter, och behöver en viss kompetens? 

Omställning kan också handla om att ställa om till mer hållbara och cirkulära lösningar. 

Du kan till exempel kan söka medel för: 
• Att ta hjälp av konsult för utredning och analys
• Anlita extern kompetens för workshops, föreläsningar, tankesmedja
• Materialkostnader för att testa din idé
• Mindre investeringar som ökar den ekologiska hållbarheten
• Studiebesök

Som sökande kan du få maximalt 70% av kostnaderna finansierade, och står själv för 30% egen 
finansiering. Det innebär att om du till exempel köper in en ekonomitjänst för 28 570 kronor så får du 
20 000 kronor utbetalda. Stödet kan inte täcka 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. 

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 31 oktober 2023. 
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