Stöd för fortsatta arbetet i förberedande stödet
inom Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014
– ansökan om stöd för att fortsätta arbetet med att
skriva utvecklingsstrategi

Den här blanketten använder du när du vill söka
förberedande stöd för fortsatta arbetet med att komplettera
lokal utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling genom
Leader.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den
30 juni 2015.

Skicka ansökan till:
Jordbruksverket
Enheten för lokalt ledd utveckling
551 82 Jönköping

Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa
sätt. *Obligatoriska uppgifter för giltig ansökan om stöd.

A. Utvecklingsområde
Namn på utvecklingsområde

B. Uppgifter om sökande (Observera, endast juridiska personer anger sin adress här)
Namn och adress *
Organisations-/personnummer *
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer
E-postadress

C. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Upphandlingsskyldighet
Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon
av upphandlingslagarna?

Ja

Nej
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E. Geografiskt område som den lokala utvecklingsstrategin omfattar. Anges endast om området
ändrats sedan prioriteringen.
Beskriv vilket geografiskt område utvecklingsstrategin ska omfatta efter ändringen (till exempel kommuner, församlingar eller annan
avgränsning). Du ska även ange vilka församlingar som ändrats i Excelfilen med församlingskoder. Se mer information i anvisningen.

F. Andra sökta eller beviljade stöd
Har du sökt eller fått annat stöd för arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi?

Ja

Nej

Om du har svarat ”ja”, ange vad det är för stöd och vilka belopp. Bifoga en kopia på beslutet
eller ansökan, samt beloppet.

G. Bilagor
Du ska alltid bifoga följande bilagor (skickas med vanlig post och e-post).
Bilaga nr

1

Intyg om fimatecknare

Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella (skickas med vanlig post och e-post).
Bilaga nr

Excelfil med församlingskoder
Fullmakt
Kopior på beslut eller ansökan om du har sökt andra stöd för arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi
Övrig bilaga, ange vilken:

H. Försäkran och underskrift
• Jag försäkrar att alla uppgifter i denna ansökan med bilagor är riktiga
• Jag medger att länsstyrelsen och Jordbruksverket får publicera uppgifter om den lokala utvecklingsområdets
utvecklingsstrategi och kontaktuppgifter
Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande
Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och
analys inom Jordbruksverket och länsstyrelserna. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra
myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.
En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen
(1998:204).

