Bilaga nr
Medfinansieringsintyg
för att starta leaderområde för
lokalt ledd utveckling 2014–2020

Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig
medfinansiering till leaderområdet.
Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att
starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014–
2020.

Med detta intyg åtar undertecknad finansiär sig att under de första tolv månaderna medfinansiera leaderområde
(leaderområdets namn)
med organisationsnummer
Medfinansieringen i pengar är minst:

kronor som ska betalas ut årsvis i förskott.

Finansiär
Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet
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Organisation, namn och adress

Datum

Organisationsnummer

Underskrift av behörig företrädare

Namnförtydligande

Anvisning till blanketten
Vem ska använda blanketten?

Den här blanketten använder leaderområdena för att intyga övrig offentlig medfinansiering i
pengar för de första 12 månaderna från sina offentliga aktörer. Leaderområdets tilldelade budget
ska medfinansieras med 33 procent övrig offentlig medfinansiering. För att räkna ut årlig
medfinansiering delas summan som anges i meddelandet om prioritering utsänt i april, med 7 år.
Krav är minst 75 procent faktisk medfinansiering i pengar. Övriga 25 procent av
medfinansieringen kan medfinansieras i pengar, offentliga resurser eller via övrig offentlig
medfinansiering via projekten men behöver inte intygas i förväg.
Faktisk medfinansiering i pengar ska betalas ut årligen till LAG i förskott för att säkerställa
tillräcklig LAG-pott. Leaderområdet fördelar själva ut summan mellan de offentliga aktörerna
inom leaderområdet. Jordbruksverket kommer att kontrollerar summan av inskickade
medfinansieringsintyg för att kunna godkänna leaderområdet.
Jordbruksverket kommer att ställa krav på att minst 75 % av den offentliga medfinansieringen
betalas in årsvis i förskott till leaderområdet under hela programperioden, det vill säga under 7 år
från det att leaderområdet får startbeslut.
När ska du skicka in ansökan?
Medfinansieringsintyget ska skickas in som en bilaga till Ansökan om att starta ett leaderområde
inom lokalt ledd utveckling. Detta stöd går att söka till och med den 31 december 2015.
Så här fyller du i blanketten
Fyll i namn och organisationsnummer för leaderområdet.
Ange den summa pengar som medfinansiären minst ska betala in i förskott för de första
12 månaderna.

Finansiären undertecknar och fyller i övriga kontaktuppgifter och skickar den till
leaderområdet.
Vi rekommenderar starkt att ni även använder blanketten - Avsiktsförklaring avseende
leaderområdet för lokalt ledd utveckling 2014-2020. Denna blankett ska inte skickas in till
Jordbruksverket utan arkiveras på leaderkontoret.
Vart ska du skicka ansökan?
Leaderområdet ska skicka medfinansieringsintyget som en bilaga till Ansökan om att starta
leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 till:

Jordbruksverket
Enheten för lokalt ledd utveckling
551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se/lokaltleddutveckling

