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SJVFS 2015:3
Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om
förberedande stöd för lokalt ledd utveckling inom havsoch fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet samt
det operativa programmet för lokalt ledd utveckling
med stöd från Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och
Socialfonden (ESF) 2014-2020;

Utkom från trycket
den 9 mars 2015

beslutade den 5 mars 2015.
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 kap. 48 § förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen och 4 § förordningen
(2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa landsbygdsutvecklingsåtgärder samt efter att ha gett länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, följande.

Stöd
1 § Denna författning gäller det förberedande stödet inom lokalt ledd utveckling
inom havs- och fiskeriprogrammet, landsbygdsprogrammet samt det operativa
programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden
(ERUF) och Socialfonden (ESF) 2014-2020.

Undantag
2 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta om undantag från
bestämmelserna i denna författning.

Ansökan om stöd
Hur ska ansökan om stöd göras?
3 § Ansökan ska göras på den blankett som framgår av bilaga 1.
4 § Sista ansökningsdag är den 30 juni 2015.
Vilka uppgifter ska ansökan om stöd innehålla?
5 § En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som framgår av 6 § första och
andra punkten och av bilaga 2.
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6 § En ansökan om stöd ska innehålla följande för att godkännas som en ansökan:
1. Namn och personnummer eller namn, organisationsnummer och adress.
2. Uppgifter om vad ansökan avser.
En handling som sökande har lämnat in till Jordbruksverket men som inte
innehåller ovan nämnda uppgifter är en ansökan om stöd först vid den tidpunkt då
sökande kompletterat handlingen så att uppgifterna finns hos myndigheten.
Om uppgifter enligt bilaga 2 saknas, ska sökande komplettera med dessa.
Komplettering eller ändring av inlämnade uppgifter ska ske senast det datum som
Jordbruksverket bestämmer i varje enskilt fall.
Underskrift
7 § En blankett, komplettering eller ändring på papper ska vara undertecknad av
sökande, firmatecknare eller annan behörig person för sökande.
Till vem ska ansökan lämnas?
8 § Ansökan ska lämnas till Jordbruksverket.

Byte av sökande
9 § Sökande kan överlåta sin ansökan om stöd till annan. I så fall ska överlåtare och
övertagare lämna in en gemensam ansökan om byte av sökande till Jordbruksverket.
En ansökan om byte av sökande görs på blankett som framgår av bilaga 1.
En ansökan om byte av sökande ska skrivas under av båda parter, deras
firmatecknare eller annan behörig person och innehålla följande uppgifter:
1. Vem som överlåter och vem som övertar, parternas namn och person- eller
organisationsnummer samt postadress för juridiska personer.
2. Att det gäller förberedande stödet.
3. Namn på lokalt utvecklingsområde.

Sökande som kan vara stödberättigad
10 § Stöd får lämnas till juridiska personer och enskilda firmor vars strategier
Jordbruksverket godkänt genom beslut. Dessa strategier är sådana som avses i art. 33
(EU) 1303/2013.

Grundläggande bestämmelser
11 § Grundläggande bestämmelser om lokalt ledd utveckling finns i
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17
december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda
bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1080/20061,
1

EUT L 347, 20.12.2013, s. 347 (Celex 32013R1301).
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2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17
december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/20062,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17
december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1081/20063,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17
december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1698/20054,
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj
2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och
(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1255/20115,
6. förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen,
7. förordningen (2014:870) om ansökan om och handläggning av stöd för vissa
landsbygdsutvecklingsåtgärder.
---------------------------

Denna författning träder i kraft den 1 april 2015.

HÅKAN HENRIKSON
Tobias Kreuzpointner
(Enheten för lokalt ledd utveckling)
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Bilaga 1
Blankett för ansökan om stöd för fortsatta arbetet i förberedande stödet för lokalt ledd
utveckling
Följande blankett ska användas för ansökan om stöd för fortsatta arbetet i
förberedande stödet för lokalt ledd utveckling.

Stöd
Stöd för fortsatta arbetet i
förberedande stödet för lokalt
ledd utveckling

Blankett för ansökan om stöd
STÖD FÖR FORTSATTA
ARBETET I FÖRBEREDANDE
STÖDET inom lokalt ledd
utveckling genom Leader 2014 ansökan om stöd för fortsatta arbetet
med att skriva utvecklingsstrategi

Övriga blanketter
En ansökan om byte av sökande av ansökan om projektstöd ska göras på blanketten
BYTE AV SÖKANDE-ansökan om stöd (SJV FPMB 10:1).
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Bilaga 2
Uppgifter som krävs för att ansökan om stöd för fortsatta arbetet i förberedande
stödet för lokalt ledd utveckling ska kunna handläggas
Utöver vad som krävs i 6 § första och andra punkten krävs följande för att ansökan
om stöd för fortsatta arbetet i förberedande stödet för lokalt ledd utveckling ska
kunna handläggas.
Fortsatta arbetet i förberedande stödet för lokalt ledd utveckling
Stöd
Stöd för lokalt ledd utveckling

Uppgifter som krävs
Kontaktuppgifter samt
uppgift om
1. Sökande är upphandlingsskyldig.
2. Sökande är skyldig att redovisa
moms för projektet.
3. Sökande har ansökt om eller
beviljats andra stöd för hela eller
delar av samma projekt utöver det
som framgår av finansieringsplanen.
4. Namn på utvecklingsområde.
5. Beskrivning av aktiviteter.
6. Budget för fortsatta arbetet med
att komplettera strategin och för
kapacitetsuppbyggnad och bildandet
av LAG-grupp, samt bildandet av
kanslifunktion.

Eventuella bilagor som sökande
ska bifoga beroende på vad
ansökan om stöd för lokalt ledd
utveckling avser

1. Medfinansieringsintyg för
offentlig medfinansiering.
2. Kopia av ansökan eller beslut om
annat stöd om sökanden sökt eller
beviljats sådant.
3. Preliminär bedömning av om
sökanden är en offentlig
organisation.
4. Kopia av offerter eller annan
redovisning av att utgifterna är
rimliga.
5. Intyg om firmatecknare.
6. Specificering av beräknade
utgifter.
7. Andra bilagor som har betydelse
för ansökan.
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