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FÖRBEREDANDE STÖD inom Lokalt ledd utveckling 
genom Leader 2014
– ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi
B. Uppgifter om sökande (Observera, endast juridiska personer anger sin adress här)
Namn och adress *
Organisations-/personnummer *
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer 
E-postadress
Den här blanketten använder du när du vill söka det
förberedande stödet för att ta fram en lokal utvecklings- 
strategi inom Lokalt ledd utveckling genom Leader.
Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket:
• mellan den 3-22 september 2014 om utvecklingsstrategin
avser jordbruksfonden för landsbygdens utveckling eller 
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling tillsammans 
med en eller flera av de övriga fonderna 
• mellan den 1-22 oktober 2014 om utvecklingsstrategin  
avser havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden 
eller socialfonden.
Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa
sätt. * Obligatoriska uppgifter för giltig ansökan om stöd.
C. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer 
E-postadress
D. Skyldighet att redovisa moms
Är ni skyldiga att redovisa moms för den verksamhet som ni söker stöd för?
Om du har svarat "Nej" eller "Delvis" motivera varför.
Ja
Nej
Delvis
A. Utvecklingsområde
Namn på tänkt utvecklingsområde
Skicka ansökan till:
Jordbruksverket 
Landsbygdsutvecklingsenheten
551 82 Jönköping
E. Upphandlingsskyldighet
Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon 
av upphandlingslagarna?
Ja
Nej
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F1. Hur kommer det lokala partnerskapet att arbeta för att ta fram den lokala utvecklingsstrategin? *
Beskriv kortfattat de åtgärder som ni planerar för att genomföra arbetet med att ta fram och skriva strategin. Beskriv 
även hur underifrånperspektivet kommer att beaktas i arbetsprocessen: 
F3. Inom ramen för vilken eller vilka fonder planerar partnerskapet att ta fram och skriva strategin?
Socialfonden 
F2. Aktörer som kommer att ingå i partnerskapet för att bilda ett lokalt utvecklingsområde
Beskriv kortfattat de tänkta aktörer (offentliga, privata och ideella) som kommer att ingå i partnerskapet som står bakom framtagandet 
av strategin:
Regionala utvecklingsfonden 
Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling
Havs- och fiskerifonden
F. Beskrivning av framtagningen av den lokala utvecklingsstrategin
Vid våra sju framtidsmöten under våren 2014 har deltagarna aktivt medverkat på olika sätt till att utforma SWOT-analysen samt att bidra med goda synpunkter och förslag inför strategiarbetet. Ansvaret för att sammanställa strategin åligger LAG samt verksamhetsledare och en administratör. LAG tillsatte under våren en framtidsgrupp som underlättade strategiframtagningen och gjorde en del av förarbetet. Den grund som togs fram gick på remiss till LAG under sommaren, samtidigt som en enkät gick ut till alla i vårt nätverk för att få inspel kring strategiutformandet. Under hösten kommer två partnerskapsmöten att hållas med remisstid innan varje möte för att komplettera och utvärdera strategiskrivningen. Vi kommer även att hålla små riktade tematiska möten kring de insatsområden som framkommit som de viktigaste. 
Under hösten kommer strategin att gå på remiss till partnerskapet, det vill säga den samling organisationer och aktörer som LAG har bedömt vara intressenter i strategiutformandet och som även ska fungera som referensgrupp under kommande programperiod för att vara LAG behjälpliga.
LAG har tillsatt en större framtidsgrupp som har ansvaret för att vara partnerskapet behjälpligt.
Vi ska även delta på nationella och regionala träffar, hålla extrainsatta LAG-möten, delta vid partnerskapsmöten och utvecklingsmöte i vårt område, Länsstyrelsens partnerskap, Regionförbundets informationsmöten, andra möten som har med våra kommuners planer att göra.
 
Ledorden för strategiarbetet har varit delaktighet, meningsfullhet, underifrånperspektiv och samarbete.  
Östhammars kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Uppsala kommun, Vallentuna kommun
Regionförbundet, Fotbollsförbundet Uppland, Vallonbruken Upplandsstiftelsen, Sixtens Ungdomsgrupp, Destination Sigtuna, Naturskyddsföreningen Uppsala, Naturskyddsföreningen Uppsala län, LRF Mälardalen, Sigtuna företagarförening, PRO Uppsala, PRO Sigtuna, SPF, Företag i samverkan Östhammar, Hushållningssällskapet, Landstinget, Företagarna Uppsala län, Coompanion, Samordningsförbundet, HSO Uppsala län, Svenska kyrkan, Visit Uppland, Visit Roslagen, SLU, HSSL , Bygdegårdarnas riksförbund, Sveriges hembygdsförbund, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, U LAND, Scouterna, Friluftsfrämjandet, SISU, SIU, Upplands idrottsförbund, Studiefrämjandet, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, 4H, ALMI, Ekologiska lantbrukarna Uppsala, Folkets hus och parker, Skogsstyrelsen, SIOS U-LAND, Scouterna, Friluftsfrämjandet, Hushållningssällskapet, Landstinget och förhoppningsvis en del andra aktörer 

Dessa aktörer har goda nätverk, representerar många sektorer och bredd av invånare i området. Partnerskapet är viktiga aktörer för att flytta fokus från administration, likviditetsfrågor etc. till att fullt ut kunna implementera leadermetoden och kapacitetshöjande åtgärder.   
  
  
  
  



F4. Geografiskt område som den lokala utvecklingsstrategin omfattar
Beskriv vilket geografiskt område som ni planerar att utvecklingsstrategin ska omfatta (till exempel kommuner, församlingar eller 
annan avgränsning). Beskriv även varför ni har valt det geografiska området.
F5. Preliminärt antal invånare i det område som strategin omfattar
Totalt antal invånare i området: 
G. Beräknade utgifter för att ta fram den lokala utvecklingsstrategin
Beräknade utgifter
Belopp, kronor
Lön
Indirekta kostnader
(15 % x utgifter för personal)
- köpta tjänster
 - möte med aktörer
- informationsinsatser
 - studiebesök
Övriga utgifter
Antal invånare som bor utanför tätorter som har fler än 20 000 invånare om 
ansökan omfattar jordbruksfonden för landsbygdens utveckling: 
Observera att du ska bifoga underlag där du förklarar hur du har räknat fram budgeten
Summa beräknade utgifter
F6. Preliminär yta för det område som strategin omfattar
Total yta av området: 
Yta utanför tätorter som har fler än 20 000 invånare om ansökan omfattar 
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling: 
km2
km2
Utgifter för personal
Lönekostnadspåslag (42,68 % x lön)
Sigtuna kommun exklusive Märsta tätort, Knivsta kommun, Uppsala kommun exklusive Uppsala tätort, Östhammars kommun (eventuellt Vallentuna) 

Vi ser att dessa kommuner har liknande utmaningar, om än olika förutsättningar och området har ett naturligt väl fungerande samarbete.  
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K. Försäkran och underskrift
• Jag försäkrar att alla uppgifter i denna ansökan med bilagor är riktiga
• Jag medger att länsstyrelsen och Jordbruksverket får publicera uppgifter om den lokala utvecklingsområdets 
utvecklingsstrategi och kontaktuppgifter 
Datum
Namnförtydligande
Datum
Namnförtydligande
Underskrift av behörig firmatecknare
Underskrift av behörig firmatecknare
J. Bilagor 
Bilaga nr
1
Du ska alltid bifoga följande bilagor
Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella 
Avsiktsförklaring - underlag som styrker att de kommuner som ingår i det lokala 
partnerskapet står bakom arbetet med att ta fram och skriva utvecklingsstrategin 
2
Bilaga nr
Motivering för undantag för områden med fler än 150 000 eller färre än 10 000 invånare
Intyg om firmatecknare
Övrig bilaga, ange vilken
H. Andra sökta eller beviljade stöd
Har du sökt eller fått annat stöd för arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi?
Om du har svarat ”ja”, bifoga en kopia på beslutet eller ansökan, samt beloppet.
Ja
Nej
Fullmakt
Excelfil med församlingskoder
3
De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, 
utvärdering och analys inom Jordbruksverket och länsstyrelserna. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även 
uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål.
En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Samman- 
hållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden I övrigt 
hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).
Kopior på beslut eller ansökan om du har sökt andra stöd för arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi 
4
Specificering av beräknade utgifter under punkt G
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Cecilia Carlqvist  
  
  

