
 
 
 

Ungdomsminiprojekt 
Många ungdomar på landsbygden upplever att det händer 

för lite där de bor och att de alltid måste ta sig till 
centralorterna för att hitta på något roligt. Ungdomar är 

kreativa, har idéer och önskemål på aktiviteter och 
investeringar som skulle göra landsbygden till en bättre 

plats för unga att växa upp i. Genom 
ungdomsminiprojekt ges ungdomar möjlighet att 

förverkliga sina egna idéer på hemmaplan. 
 

Ungdomsminiprojekt kan ges på maximalt 10 000 kr till 
ungdomar som tillsammans vill göra något för sig själva och andra 

ungdomar. Minst fem ungdomar går ihop om en idé som skulle 
göra det roligare att bo på landet. Sen fyller man i en ansökan och 
skickar in den till kansliet. Om man vill kan man först bolla idéen 

med ungdomshandläggaren. Förfrågningar angående 
möjligheten att få ungdomscheckar behandlas och 

handläggs löpande av ungdomshandläggaren. Besluten, som även 
de görs löpande, tas av verksamhetsledaren, Kalle Hedin. 

Motprestation är att redovisa ideell tid samt skriva en rapport över 
det genomförda projektet. 

 
I övrigt gäller samma beslutsunderlag för ungdoms- 

Miniprojekt som för traditionella ungdomsprojekt inom 
Leader Nedre Dalälven. Det som är viktigast att 

poängtera är att projekt beviljas inte till slutna grupper där nyttan 
inte är avsedd att gynna alla som vill delta. 

 
Målgrupp 

Ungdomar från 15 till 27 år. 
Är dock ok om någon äldre respektive 

yngre slinker med. 
 

Ideell tid 
Motprestationen när man beviljas ungdomscheck är att redovisa 

ideell tid. 



Det betyder att all tid som läggs ner på att 
genomföra idéen skall skrivas ner och redovisas. 

Följande värdering gäller: 
175 kr/timme från det år man fyller 18 år, 

120 kr/timme för 16-17 åringar och 50 kr/timme för 15 åringar. 
 
 

Övrigt 
Helst skall ungdomsminiprojekt formellt gå genom 

organ med organisationsnummer 
såsom förening, företag eller annan. 

 
Kort kan man säga att projekten ska vara  

”Av ungdomar för ungdomar” 
 

Lycka till! 
 

 
Leader Nedre Dalälven 
Ungdomshandläggare: 

Kia Olofdotter 
kia@nedredalalven.se 

tel:0291-213 14, 070-344 96 80 
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