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Åsgarns bygdegårdsförening
Kolarbo 28
77497 FORS
Datum: 2018-06-25
Jnr: 2018-148

BESKED OM BESLUT I LAG 2018-05-31

Projekt:

Landsbygdens flexibla paviljong

Jnr:

2018-148

Beslut:

Ansökan prioriteras. Bifall till 537 000 kr från Leader Nedre Dalälven 3, varav
359 790 kr i projektstöd från Landsbygdsfonden och 177 210 kr i övrigt
offentligt stöd från LAG. Stödnivån fastställs till 100 % då projektet är till nytta
för fler och för allmänheten.

Motivering: Projektet överensstämmer väl med utvecklingsstrategin och dess urvalskriterier
för Landsbygdsfonden och insatsområde Livskraftiga verksamheter. Projektet
förväntas kunna leda till att bevara och skapa arbetstillfällen lokalt genom att
möjliggöra fler arrangemang. Projektet förväntas kunna leda till ökad
samverkan mellan aktörer och öppna upp för verksamheter för nya målgrupper.
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VAD HÄNDER HÄRNÄST?
Kansliet har sammanställt ett beslutsunderlag, som nu överlämnas via
handläggningssystemet FLIT till Jordbruksverket för formellt beslut.
Beslutet i LAG kommer tillsammans med en sammanfattning av verksamheten, en bild och
kontaktpersoner till projektet att läggas ut på vår hemsida www.leadernedredalalven.se
Hör av er om ni vill ändra på uppgifter för kontaktpersoner eller har andra synpunkter på vad
som står om ert projekt. Bilden kan om ni vill bytas ut längre fram, då projektet hunnit
genomföra aktiviteter som fotograferats.
Om ni påbörjar projektet innan ni har fått Jordbruksverkets beslut om stöd gör ni det på
egen risk. Det innebär att om ansökan inte beviljas får ni som sökande stå för utgifterna
själva.
Om ansökan beviljas av Jordbruksverket kommer ni att bli kallade till en
projektägarutbildning där vi bl.a. går igenom hur ansökan om utbetalning kommer att gå till.
Har ni frågor är Ni är alltid välkomna att höra av er!

Med vänliga hälsningar
Charlotta Heimersson
Verksamhetsledare
Tel. 0291-213 14
Mobil: 070-650 88 68
E-post: lotta@nedredalalven.se

Sofia Carlfjord
Handläggare
Tel. 072-565 75 79
E-post: sofia@nedredalalven.se
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