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Ett år med e-tjänsten 

Den 15 mars firade e-tjänsten för ansökningar 
ett år. 44 ansökningar i steg 1 och steg 2 har 
kommit in under första året. Med första året 
bakom oss har vi lärt oss en hel del och kan 
också guida bättre i tjänsterna.  

Det är fortfarande en del barnsjukdomar i 
delarna av de nyare elektroniska tjänsterna när 
systemet successivt byggs ut med nya funktioner, 
men på det stora hela det fungerar bra med 
elektronisk ansökan och handläggningen med 
enbart digitala handlingar är en förenkling för 
oss på kansliet som vi uppskattar.  

16 prioriterade projekt  

LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat 16 
projektansökningar fram till sista mars 2017. Av 
dessa har 10 fått beslut från Jordbruksverket 
medan de övriga inväntar handläggningskontroll.   

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. 

Regional leaderträff i Söråker 

I februari träffades de regionala 
leaderorganisationerna i södra Norrland för att 
diskutera gemensamma utmaningar och lära oss 
av varandra. Leader Mittland Plus stod för 
arrangemanget, denna gång i Söråker.  

Kvalitetsrapport och årsbokslut 

Januari till mars har varit bråda tider för 
årsbokslut och förberedelser för årsmöte. 

Det är också tiden för den årliga 
kvalitetsrapporteringen till Jordbruksverket som 
kräver omfattande underlag och förberedelser.  
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Antalet inkomna ansökningar till Leader Mittland Plus 

44 ansökningar har kommit in till Leader Mittland Plus (LMP) varav 37 har handläggs vidare i steg ett eller 
steg två. 16 projektansökningar har prioriterats av LAG och 10 är beslutade. 

 
 

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 22 mars 2017, exklusive driftsprojektet 
som ligger i en egen pott från Landsbygdsfonden och inte redovisas här. 

Det har kommit in projektansökningar i samtliga fonder. 
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