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Öppningsplanen har skjutits fram
Jordbruksverket har tvingats justera öppningsplanen för lokalt ledd utveckling vilket försenar
handläggningen av projekt. Det beror på att inom reformarbetet med nya regler för
jordbrukarstöden och samtidigt nytt landbygds- och fiskeriprogram har lett till att Jordbruksverket
under året tvingats prioritera hårt för att klara målen med givna medel och resurser.
I det här sammanhanget har jordbrukarstödens utbetalningar prioriterats högst, vilket i sin tur har
fått konsekvenser för landsbygds- och fiskeriprogrammens införande med förskjutningar i tidsplanen.
Det gäller även införandet av lokalt ledd utveckling.
Vad beror förseningen på?
Det handlar om mer komplexa regelverk än vad som gick att förutse samt sena regelverk och
förändringar i regelverk. Jordbruksverket har också haft svårt med bemanningen för att det inte finns
fler verksamhetsexperter att tillgå och det periodvis inte går att hitta fler utvecklare att hyra in.
Hur påverkar den uppskjutna tidsplanen möjligheterna för LAG att fatta LAG-beslut om
prioriteringar av projekt?
Det blir försenat. LAG-beslut kan fattas först när handläggningen startat i mars.
Hur använder man tiden till mars på bästa sätt?
Ju mer som är klart innan mars, desto enklare kommer arbetet med lokalt ledd utveckling att kunna
komma igång 2016. Det finns mycket arbete att göra t.ex:
-

genomföra informationsinsatser om strategin
arbeta med utveckling av projektidéer
arbeta med utbildning av LAG och personal
delta på de nationella nätverksträffar som kommer att anordnas

Påverkar den uppskjutna tidsplanen möjligheterna att formellt få leaderområdet godkänt och
kunna öppna leaderkontor?
Nej. Det är ingen skillnad mot tidigare. LAG kommer också att kunna påbörja driftsprojektet under
hösten 2015, så snart man fått startbeslut från Jordbruksverket.
Om man räknat med att vissa av projekten skulle starta i höst. Kan man på något sätt godkänna
dem ”preliminärt” så att de kan komma igång?
Nej. För att kunna fatta LAG-beslut om prioriteringar måste handläggningen vara genomförd.
Kan man inte sköta handläggningen manuellt så länge?
Det är mycket tveksamt. Inte som vi bedömer det just nu men vi håller på att utreda möjligheten.
Är det säkert att handläggningen kommer igång i mars?
Ja, om öppningsplanen håller.

Hur kan LAG klara finansieringen när pengarna för driften dröjer?
LAG får använda sin övriga offentliga medfinansiering till dess att driftsstödet betalats ut.

Aktuell Öppningsplan 2015-06-25
Ansöka om driftsstöd på papper. (Obs! ändrat!)

Tidigast 8 oktober (om det finns startbeslut)
2015

Ansöka om projektstöd.

Början på januari 2016

Ansöka om driftsstöd digitalt

Början på januari 2016

Handläggning av ansökan för projektstöd

Början på mars 2016

Handläggning av utbetalning av projektstöd.

Början av april 2016

Handläggning om utbetalning av driftsstöd.

Början av april 2016

