2018-04-30

Hur jobbar vi med
paraplyprojekt?

Marie Nordström och Sara Spaak

www.jordbruksverket.se

2018-04-30

Vad är ett paraplyprojekt?
• LAG är alltid projektägare
• Innehåller delaktiviteter som inte kända vid ansökan om
stöd
• Delaktiviteten utförs av en extern aktör och bidrar till att
uppfylla paraplyprojektets syfte och mål.
• Paraplyprojekt får högst uppgå till 400 000 kronor
• Paraplyprojekt får inte ge stöd till investeringar.
• Separat projekt för projektledare, marknadsföring,
mobilisering och administration.
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Process ansökan
• LAG och Jordbruksverket handlägger som LAG-ägt projekt
Skillnaden är:
• Rimlighetsbedömning av kända utgifter vid ansökan om stöd.
• Rimlighetsbedömning av utgifter för delaktiviteter vid
ansökan om utbetalning.
• Jordbruksverket fattar beslut om ansökan om stöd till
paraplyprojekt.
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Vad tänka på efter att beslut är fattat
för paraplyprojektet?
•
•
•
•

Informera och mobilisera
Utforma bedömningsgrunder/urvalskriterier
Ta fram ansökningshandlingar för delaktiviteterna
Logotyper i alla informations- och kommunikationsinsatser!
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Vad händer efter beslut
om delaktivitet?
•
•
•
•
•

Skriftligt beslut till sökande
Avtal
Genomförande
Utföraren ansöker om utbetalning av delaktiviteten till LAG
LAG ansöker om delutbetalning i e-tjänsten
- en för varje delaktivitet
- en eller flera för utgifter för personal eller övriga utgifter
som inte är en delaktivitet
• LAG ansöker om slututbetalning i e-tjänsten
- ska innehålla slutredovisning av hela paraplyprojektet
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Statistik
• 36 inkomna ansökningar
• 2 beslutade

•
-
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Teman:
Ungdomar
Mat
Digitalisering
Näringslivsutveckling
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Diskussion:
• Insatsområden
• Målgrupp
• Vilka utmaningar och smarta lösningar har vi kommit
fram till?
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Kommentarer och svar från diskussionerna
•
•

•
•
•
•
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Paraplyprojekt är projekt ägda av LAG med ett antal delaktiviteter som inte är kända i samband med ansökan
och beslut om stöd.
Varje paraplyprojekt får högst uppgå till 400 000 kronor i stöd och ska ha ett tydligt syfte, mål och specifik
inriktning utifrån områdets utvecklingsstrategi.
Projektstöd till företag- budgeten 30/70, för att maximera stödbeloppet måste budgeten för projektet bli ca.
570 000 kr för att få 400 000 kr i stöd. Om inte måste finansieringen hålla gränserna 30/70 utifrån 400 000 kr.
När ett paraplyprojekt är beviljat av Jordbruksverket, kan olika externa aktörer ansöka om att få genomföra
delaktiviteter inom ramen för paraplyprojektet.
Handläggare av ett paraplyprojekt genomför rimlighetsbedömning av de utgifter som är kända vid ansökan
om stöd, precis som ett vanligt LAG-ägt projekt. Det kan exempelvis vara utgifter för projektledare eller
marknadsföring.
Paraplyprojekt får inte ge stöd till investeringar.
LAG kan använda sig av paraplyprojekt exempelvis om de behöver stärka ett insatsområde i
utvecklingsstrategin som inte har fått in tillräckligt med ansökningar eller om de behöver vidta särskilda
insatser för att nå en specifik målgrupp. (Förstudier inom paraplyprojekt, tydligt specificerat mål och
delaktiviteterna ska rymmas inom temat/insatsområdet för paraplyet.)

•

LAG kan även välja att ha lön för projektledare och andra ”supportande” utgifter i ett separat projekt. Tänk då
på tydlig koppling till syfte och mål. Väljer LAG att utforma ett mobiliserande projekt med ett tema som kan
anses ligga nära det driften ska göra, är det därför extra viktigt att väldigt tydligt beskriva projektets tematiska
inriktning, varför det krävs extraordinära insatser och hur de aktiviteter som ingår i projektet bidrar till att nå
utvecklingsstrategins mål.

•

Det går inte att lägga flera paraplyprojekts ”support” i samma projekt, om det inte är inom samma tema. Vi
bedömer att det är för stor risk att det anses ligga för nära driften.
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Fortsättning kommentarer och svar
• Ett paraplyprojekt hanteras precis på samma sätt som ett vanligt LAG-ägt
projekt (urvalskriterier). Leaderkontoret handlägger ansökan om stöd och
dokumenterar sin handläggning i FLIT och efter prioritering i LAG ändrar
leaderkontoret status på ärendet i FLIT till LAG-klar. Därefter tar
Jordbruksverket vid och handlägger sina delar och fattar sedan det formella
beslutet.
• Det som skiljer paraplyprojekt från andra projekt är delaktiviteterna. Dessa är
vid ansökan om stöd inte kända, vilket innebär att Jordbruksverket inte har
tagit något beslut om innehållet i delaktiviteterna, endast om ramen för dem.
Detta innebär att en rimlighetsbedömning endast görs för de utgifter som är
kända vid ansökan om stöd ex. marknadsföring, projektledarlön osv.
• Underlag för rimlighetsbedömning av delaktiviteter ska bifogas i e-tjänsten i
samband med ansökan om utbetalning. Däremot måste LAG samla in
uppgifter från sökande vid ansökan om delaktivitet för att redan då ta ställning
till om utgifterna är rimliga genom att följa rutinen Paraplyprojekt-handlägga
delaktivitet.
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Fortsättning kommentarer och svar
• Ett paraplyprojekt har ett tydligt syfte och mål, ex. ungdomar. För att nå
målgruppen, behöver LAG arbeta aktivt med information/mobilisering. Det
behövs kanske särskilda, riktade informationsinsatser för att få in ansökningar
om delaktiviteter.
• LAG behöver ta fram någon form av bedömningsgrund så att
urvalskommittén vet vad de ska grunda sitt beslut på.
• LAG behöver ta fram ansökningshandlingar för delaktiviteterna. Dessa kan
vara enklare än för vanliga ansökningar men behöver exempelvis innehålla
information om det som LAG ska fatta sitt beslut på.
• Särredovisa alla utgifter i paraplyprojektet. Det innebär att alla utgifter i
projektet ska kodas med exempelvis nummer för en resultatenhet som endast
används för detta projekt.
• Tänk på logotyper ska finnas med i alla informations- och
kommunikationsinsatser! Kravet på att stödmottagaren ska ha
information/logotyp på sin webbplats gäller endast den formella
stödmottagaren, dvs LAG – inte utföraren av delaktiviteten. Om utföraren
däremot skulle använda sin webbplats för att informera om delaktiviteten, ska
logotypen finnas med.
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Fortsättning kommentarer och svar
• Skriftligen meddela beslutet till sökande av delaktiviteten (mejl,post)
• Avtal med de som fått ett positivt beslut
 genomföraren får tydlig information om villkor de måste följa, exempelvis att använda sig av
logotyper i informations- och kommunikationsinsatser.
 formuleringar i rekommenderad mall för avtalet som klargör att LAG inte köper tjänsten och
därmed inte behöver upphandla genomförandet av delaktiviteterna.
 ett avtal en säkerhet för LAG.
• Utföraren genomför delaktiviteten. Tänk på logotyper ska finnas med i alla informations- och
kommunikationsinsatser. I avtalet står: i de fall det krävs, använda rätt EU-logotyp och
leadersymbol vid informations- och kommunikationsinsatser. Här skulle LAG kunna lägga in vad
det är som ska gälla för just denna delaktivitet. Om utföraren exempelvis ska göra en broschyr, kan
LAG specificera detta i avtalet så att det säkert blir rätt.
• Utföraren ansöker om utbetalning till LAG (en eller flera gånger).
• LAG måste kontrollera så att samma underlag finns med som krävs vid en ansökan om utbetalning
till Jordbruksverket. Här kan det vara särskilt viktigt att de stämmer av att utgifterna stämmer med
det underlag som rimlighetsbedömningen är baserad på vid ansökan om delaktivitet. (Alternativt
komplettera rimlighetsbedömningen). Det behöver också finnas någon form av rapport om vad
delaktiviteten har åstadkommit.
• LAG ansöker sedan om utbetalning för delaktiviteten. Det ska vara en för varje delaktivitet.
• Kan vara flera för de andra utgifterna som finns i projektet.
• LAG ansöker om slututbetalning i e-tjänsten.
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