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Grönt ljus! 

Leader Mittland Plus har fått grönt ljus i 
handläggningskontrollerna och från och med nu 
kommer ansökningarna inte längre att 
detaljgranskas utan stickprovsgranskas. Det 
innebär också att kansliets samtliga ärenden går i 
Jordbruksverkets kö för godkända handläggare 
vilket förkortar ärendetiden avsevärt för 
områdets ansökningar.  

22 prioriterade projekt  

LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat 22 
projektansökningar fram till sista september 
2017. Då hade också 16 projekt fått startbeslut, 
varav två slutrapporterats Sex projekt inväntar 
handläggning. 

Utbetalningsläget 

För projekt som fått startbeslut och ansökt om 
delutbetalning är handläggningstiderna hos 
Jordbruksverket just nu cirka två månader. Om 
ett projekt får kontroll på plats tillkommer cirka 
40 kalenderdagar innan utbetalning kan ske.  

Vid ansökan om utbetalning kontrollerar vi en 
extra gång att projektet tagit med EU-logotyper 
och leaderlogotyp på webb, Facebook och i 
trycksaker eftersom detta har granskats noggrant 
vid första utbetalningen för samtliga projekt.  

Ny LAG-uppställning 

Vid det extra årsmötet den 13 september valdes 
Jan-Ola Andersson in i LAG som ordinarie 
ledamot för Sundsvalls kommun. Samtidigt 
valdes Veronica Eklund, Bräcke, till ny vice 
ordförande i föreningen.  

Nationell nätverksträff i Tällberg 

Representanter från Mittland Plus kommer att 
medverka i Landsbygdsnätverkets årliga 
nationella nätverksträffen i november, som i år 
genomförs i Tällberg.  

Vi går över till MailChimp!  

Vi kommer fortsättningsvis att skriva nyhetsbrev 
i MailChimp och skicka ut detta via e-post till 
prenumeranter. Detta brev kommer att finnas i 
båda formerna.  

Det är lätt att lägga till nya prenumeranter så om 
du inte får det första nyhetsbrevet via 
MailChimp, gå in på mittlandplus.se och lägg till 
din adress i formuläret.   

Workshop – söka leaderstöd 

Är du/ni intresserade av att träffas och prata 
leaderstöd, hör av er till oss så bokar vi in ett 
möte.  
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Antalet inkomna ansökningar till Leader Mittland Plus 

56 ansökningar har kommit in till Leader Mittland Plus den sista september 2017 (både steg 1 och 2).  

22 projektansökningar har prioriterats av LAG och 16 har fått starbeslut från Jordbruksverket. 

 

 

 

Sammanfattning områdets tillgängliga fonder 

Nedan finns en sammanställning av de medel Leader Mittland Plus har att tillgå och hur mycket som är 
reserverat. I summeringen ingår både EU/Jordbruksverkets andel och alla offentliga resurser som 
medfinansierar.  

Summeringen gäller LAGs prioriteringar per den 13 september 2017, exklusive driftsprojektet som ligger i 
en egen pott från Landsbygdsfonden och inte redovisas här. 

Summorna motsvarar cirka 22 % av budget att fördela. 34,6 mkr finns kvar att ansöka om. 
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