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Full fart
Leader Mittland Plus har nu fått in sin första
slutrapport. Det är Förstudie Lokala Favoriter
som lämnat in slutrekvisitionen och slutrapport.
Förstudien är också den första ansökan som fick
prioriteringsbeslut av LAG och även första
projektet som beslutades av Jordbruksverket.
I skrivande stund är de 14 projekt som har
startbeslut från Jordbruksverket och arbetet
rullar på med full fart.

21 prioriterade projekt
LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat 21
projektansökningar fram till sista juni 2017.
Handläggningstiderna på Jordbruksverket är
fortsatt långa, men under maj och juni har flera
handläggare fått grönt ljus, vilket innebär att
projekt som är handlagda av ”gröna”
handläggare inte längre detaljgranskas utan
enbart stickprovsgranskas. Allteftersom fler
handläggare får grönt ljus kommer
handläggningstiderna att minskas snabbt.

Utbetalningsläget
För projekt som fått startbeslut och ansökt om
utbetalning är handläggningstiderna hos
Jordbruksverket cirka en månad.

Workshop – söka leaderstöd
Är du/ni intresserade av att träffas och prata
leaderstöd, hör av er till oss så bokar vi in ett
möte. Vi har också lagt ut datum för workshops
i både projektansökan och i projektredovisning.
Se aktuella datum på hemsidan.

Nationell leaderträff Sollefteå
Landsbygdsnätverket tillsammans med Leader
Höga Kusten stod som värdar för årets
nationella leaderträff i Sollefteå där hela Sveriges
Leaderrepresentanter utbytte erfarenheter på
temat entreprenörskap.

Journalistbesök FARNET Magazine
Mittland Plus har haft journalistbesök från den
internationella tidskriften FARNET Magazine.
Tidskriften har fokus på fiskerinäringen och
FLAGs, det vill säga leaderområden med
fiskefondsmedel.
Temat för kommande nummer är social
inkludering, och vi valde att visa upp inte bara
fiskefondsfinansierade projekt utan en bredd av
projekt med social inkludering i syfte och mål.

Trevlig sommar!
(Vi har sommarstängt vecka 30-33.)
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Antalet inkomna ansökningar till Leader Mittland Plus
50 ansökningar har kommit in till Leader Mittland Plus den 27 juni 2017. 21 projektansökningar har
prioriterats av LAG och 14 har fått starbeslut från Jordbruksverket.
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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 21 juni 2017, exklusive driftsprojektet
som ligger i en egen pott från Landsbygdsfonden och inte redovisas här.
Summorna motsvarar cirka 21% av budget att fördela.
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