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BEKRÄFTELSEBREV – ANSÖKAN OM STÖD STEG 1 

Er ansökan steg 1 inom lokalt ledd utveckling med namnet Landsbygdens Flexibla Paviljong 
och journalnummer 2018-148 kom in via e-tjänsten till Leader Nedre Dalälven 3 den 15 
januari 2018. 
 

NI KAN NU GÅ VIDARE OCH GÖRA EN FULLSTÄNDIG ANSÖKAN 

Vi bedömer preliminärt att er ansökan om stöd passar in i utvecklingsstrategin för Leader 

Nedre Dalälven 3. Det är dock LAG som gör den slutliga bedömningen. För att de ska kunna 

göra detta ska ni nu göra en fullständig ansökan. Ni loggar in på Mina sidor på 

Jordbruksverkets webbplats och går till er ansökan och anger att ni vill gå vidare till steg 2. 

Under flik 3 i e-tjänsten Välj projekt gör ni följande val.   

• Landsbygdsfonden – genomförande 

• Orts- och bygdeutveckling 

• Samlingslokaler 

• Övriga lokaler 

• Investering 

Följ i övrigt anvisningarna i e-tjänsten och besvara de frågor som ställs samt bifoga de bilagor 

som efterfrågas. 
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INSATSOMRÅDE 

Vi bedömer att er ansökan ska tillhöra insatsområdet Livskraftiga verksamheter i strategin 

för Leader Nedre Dalälven 3. 

 

Bifogat finner ni ett antal urvalskriterier som ni ska kommentera och bifoga ansökan, steg 

2, i e-tjänsten. Dessa kommentarer är till stor hjälp för LAG i deras bedömning hur väl 

projektet passar in och har förutsättningar att uppfylla mål för insatsområdet. 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Vid punkt 6 Finansiering i e-tjänsten, är det viktigt att ni tar med alla aktuella typer av 

finansiering inkl. de båda finansieringstyperna Sökt projektstöd och Övrigt offentligt stöd 

från LAG. Fördelningen på beloppen mellan dessa finansieringstyper ska vara 67 % för 

projektstöd och 33 % för övrigt offentligt stöd från LAG i de fall projektet inte har egen 

offentlig medfinansiering.  

  

Scanna in den ansökan om fullmakt som skickats in, kvittensen som kommer från 

Jordbruksverket samt dokument som styrker firmatecknare (t.ex. protokollsutdrag) och 

bifoga ansökan, steg 2. Dessa dokument är nödvändiga för att ansökan ska kunna 

handläggas. 

Ange alltid journalnumret 2018-148 vid alla kontakter med oss. 

Ta gärna hjälp av Jordbruksverkets guide till e-tjänsten och den information som finns på vår 

hemsida www.leadernedredalalven.se under fliken ”Sök leaderstöd”. 

Har ni frågor är Ni är alltid välkomna att höra av er!  

 

 

Med vänlig hälsning 

Charlotta Heimersson   Karin Andersson   

Verksamhetsledare   Handläggare    

Tel. 0291-213 14  Tel. 0291-213 16   

Mobil: 070-650 88 68  Mobil: 070-317 06 48   

E-post: lotta@nedredalalven.se  E-post: karin@nedredalalven.se 
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