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Till stödmottagare i Leader Mittland Plus 
Din ansökan om projektstöd från Leader Mittland Plus har nu godkänts av Jordbruksverket och 
projektet har fått ett startbeslut. I brevet som skickas från Jordbruksverket finns hela beslutet och 
viktiga bilagor med information som ni behöver läsa igenom.  

I det här brevet kommer kompletterande information från oss på Leader Mittland Plus med 
vanliga frågor och några viktiga upplysningar.  

Vi finns till er hjälp och om det är något ni funderar över går det jättebra att kontakta oss.  

Boka ett möte 

Vi vill gärna träffa er som fått stöd och gå igenom rutiner kring genomförande och om att 
redovisa projektet, samt att söka utbetalning av stöd. Vi har individuella genomgångar och även 
genomgång i grupp när vi har många projekt som fått startbeslut samtidigt. Ring eller maila för 
att boka en tid som passar er. Det finns också mötesdatum i slutet av brevet.  

Tag hjälp av handboken och webben 

Jordbruksverket har tagit fram en handbok för projektstöd. Handboken är digital och finns att 
ladda ner via www.mittlandplus.se/projektstod/genomfora. I handboken finns mycket bra 
information så ladda ner den och använd den som stöd. På våra webbsidor för genomförande 
och redovisning samlar vi löpande information för dig som fått projektstöd beviljat. 

Informera om projektet 
När ni berättar om projektet på hemsidor och i media är det viktigt att informera om att det är 
leaderstöd ni fått och att det är EU-pengar. Det är alltså inte i huvudsak stöd från 
Jordbruksverket ni får även om det är Jordbruksverket som fattar besluten. Finansiärerna av 
leaderstöden är många. I normalfallet fördelas finansieringen med 50% från en Europeisk 
struktur- och investeringsfond, 33 % från Leader Mittland Plus genom lokala offentliga 
medfinansiärer och 17% från staten via Jordbruksverket även om det kan se olika ut i projekten. 
Men det räcker med att säga att det fått ”leaderstöd” eller stöd för lokalt ledd utveckling. 

Logotyper 

I ditt beslut framgår vilken EU-logotyp som just ditt projekt ska använda. Det är 
jätteviktigt att både EU-logga för den aktuella fonden och leaders logotyp 
finns med, och saknas logotyper kan projektet få avdrag. Observera att med 
leaderlogotypen menas den med ”grodden”. Logotyper laddas ner på 
Jordbruksverket.se eller via länken ovan.  

http://www.mittlandplus.se/projektstod/genomfora
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Om ni behöver ändra något i ansökan 

Det är viktigt att ni följer projektplanen, ert syfte och mål samt har slutredovisat före slutdatum.  

Om ni behöver göra ändringar i målet med projektet eller om ni behöver mer tid, ansök om en 
ändring genom att fylla i blanketten ändringsansökan och skicka den till leaderkansliet. Ansökan 
om ändring måste komma in till kansliet och beslutas innan den kan träda i kraft, och det är extra 
viktigt om ändringen gäller att förlänga projekttiden. Då måste ansökan vara gjord och helst 
också beslutad innan ordinarie projekttid tar slut. Det går inte att rekvirera stöd efter att 
projekttiden i beslutet löpt ut, så ha lite extra koll på datumet. 

Ansöka om förskott och utbetalning 
Vissa typer av organisationer, framför allt föreningar, kan ansöka om förskott från 
jordbruksverket. Ansökan görs på jordbruksverket.se och kan sökas för 50% av Jordbruksverkets 
andel, men som mest 250 tkr.   

Redovisa och sök delutbetalning ofta. Blir något fel i en ansökan om utbetalning är det bra 
om ansökan är liten, eftersom en felaktig ansökan kan ge avdrag på hela utbetalningen. Det kan 
också vara bra ur likviditetssynpunkt, då handläggningstiden för en utbetalning cirka 30 dagar.  

Ta gärna hjälp av leaderkansliet innan du skickar in dina första ansökningar om utbetalning. 
Vi kan hjälpa till att undvika några av de vanligaste fallgroparna i redovisningen.  

Utbetalning av LAG-pott 

En del projekt har beviljats övrig offentlig medfinansiering från LAG, det vi kallar LAG-pott. 
LAG-potten betalas ut från leaderkansliet i samband med att Jordbruksverket fattar beslut om 
utbetalning av stödet från dem. Du behöver inte ansöka om LAG-pott separat utan det sker alltså 
i samband med Jordbruksverkets granskning och utbetalning.  

Informationsträffar 2017 

Vi planerar informationsträffar för stödmottagare under 2017 och den preliminära planen ser ut 
så här: 

Datum  Plats  Inriktning 

18 juli  Sundsvall eller Fränsta Utbetalning och redovisning 

Nytt datum kommer Fränsta  Miniprojektmässa för alla projekt 

12 oktober  Timrå  Utbetalning och redovisning 

7 december  Ånge/Bräcke  Utbetalning och redovisning 

Träffarna är både för att inhämta kunskap om redovisning och att driva projekt, men också för 
att projektägare ska få chansen att träffa varandra och byta erfarenheter. Minimässan den 13 
september är i samband med ett extra årsmöte i föreningen. Då får ni chansen att visa upp 
projektet för både LAG, andra medlemmar och allmänheten. 

För att veta hur många som kommer vill ha in anmälan en vecka innan träffarna, och för 
minimässan vill vi ha din anmälan senast den 31 augusti. Anmäl dig på info@mittlandplus.se.  

Frågor 

Inga frågor är för små och inga frågor är dumma, så ring eller maila oss så hjälps vi åt att reda ut 
de frågor som kommer under vägen.  

 

Bästa hälsningar 

Erika och Anna 

Leader Mittland Plus  


