Fler fönster ska lysa
Leader Mittland Plus oktober – december 2016

Gott nytt 2017!
Ett år har gått sedan starteslutet och
verksamheten rullar på i Leader Mittland Plus.
Under hösten har fokus varit på de många
projektidéer som finns i hela området och nu har
vi också lärt oss processen för utbetalning i
praktiken.
Vi har varit ute och informerat om
leadermetoden i olika sammanhang under
hösten. Bland annat har vi genomfört
informationsmöten om landsbygdsutveckling i
Timrå och Ånge kommun tillsammans med Hela
Sverige Ska Leva. Fler möten kommer.

14 prioriterade projekt 2016
LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat 14
projektansökningar 2016. Av dessa har tre fått
beslut från Jordbruksverket och ytterligare tre är
i slutfasen av handläggningsprocessen.

Workshop – söka leaderstöd
Vi fortsätter med praktiska workshops i att söka
leaderstöd. Vi kommer ut till föreningar, företag
och organisationer på anrop, så är du/ni
intresserade, hör av er till oss så bokar vi in ett
möte.

Steg 1-ansökan utgår
Jordbruksverkets e-tjänst har två varianter av
projektansökningar och många stödsökande har
upplevt det som förvirrande med steg 1 som en
intresseanmälan och steg 2 som själva ansökan.
Till alla som har projektidéer säger vi nu att
intresseanmälan gärna får komma in som ett
vanligt e-brev och att vi har möten kring
projektidéer innan det är dags att lägga in
ansökan i e-tjänsten, då direkt i steg 2.
Detta underlättar både för den som söker
projektstöd och för oss som handlägger. Så ska
du eller någon i din närhet söka leaderstöd – ring
oss eller maila först så går vi igen det
tillsammans. När projektidén och alla delar
börjar bli klara läggs ansökan in direkt i steg 2.

Utbildning i utbetalning
Nu har vi ganska många projekt som fått
prioriteringsbeslut och en hel del kommer inom
kort att vara igång. Under våren planerar vi
utbetalningsutbildningar där vi går igenom esystemet för att ansöka om utbetalning.
Alla projektägare kommer att få en inbjudan
med förslag till datum för utbildning.
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Antalet inkomna ansökningar till Leader Mittland Plus
36 ansökningar har kommit in till Leader Mittland Plus (LMP) varav 27 handläggs vidare. 14 har
prioriterats av LAG och tre är beslutade.
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Sammanfattning områdets tillgängliga fonder
Nedan finns en sammanställning av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå och hur mycket som är
tingat. I summeringen ingår både EU/Jordbruksverkets andel och alla offentliga resurser som
medfinansierar. Summeringen gäller LAGs prioriteringar per den 7 december 2016, exklusive
driftsprojektet som ligger i en egen pott från Landsbygdsfonden och inte redovisas här.
Det är projektansökningar inne för handläggning i för samtliga fonder.
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