ANSÖKAN om att bilda leaderområde för lokalt ledd
utveckling 2014–2020

Den här blanketten använder du när du vill ansöka om att
bilda leaderområde för lokalt ledd utveckling.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket: senast
den 8 december 2014.
Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa
sätt.

* Obligatoriska uppgifter för giltig ansökan.

A. Utvecklingsområde
Namn på utvecklingsområdet

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
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Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer

E-postadress

D. Ange de kommuner som omfattas av strategin
Ange de kommuner som helt eller delvis ingår i området som strategin omfattar. Kryssa för de kommuner som inte
lämnat avsiktsförklaring vid ansökan om förberedande stöd.

Markera med X de kommuner som
inte tidigare lämnat avsiktsförklaring:

Kommun

E. Vilken eller vilka fonder omfattar strategin?
Socialfonden
Regionala utvecklingsfonden
Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling
Havs- och fiskerifonden

F. Bilagor
Du ska alltid bifoga följande bilagor
Bilaga nr

1

Lokal utvecklingsstrategi (skickas med e-post och vanlig post)

2

Excelmall med kommuner, församlingskoder och fonder (skickas med e-post och vanlig post)

3

Karta som visar områdesgränsen i de fall denna inte följer församlingsgränserna (skickas med e-post
och vanlig post)

4

Avsiktsförklaring - underlag som styrker att de kommuner som ingår i det lokala partnerskapet står
bakom utvecklingsstrategin. Lämnas endast för de kommuner som inte lämnat avsiktsförklaring vid
ansökan om det förberedande stödet.

5

Intyg om firmatecknare

Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella
Bilaga nr

Motivering för undantag för områden med fler än 150 000 men färre än 320 000 invånare eller färre än
10 000 invånare i de fall motivering inte lämnats för samma område vid ansökan om förberedande stöd.
Fullmakt att skriva under ansökan
Övrig bilaga, ange vilken

G. 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
• Jag medger att beslut om godkänd strategi och leaderområde ställs till den ideella förening som senare anges
av det partnerskap som står bakom den inlämnade strategin.
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).

