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ANSÖKAN
- projektstöd inom Leader

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader om du ska genomföra ett projekt inom den 
utvecklingsstrategi som finns inom ditt Leaderområde. Strategin kan vara inriktad på:

• förbättrad livskvalitet på landsbygden och främjad utveckling av landsbygdens näringsliv 

• förbättrad miljö på landsbygden 

• ökad konkurrens inom jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsproduktion och förädling 

• samarbetsprojekt mellan olika LAG eller andra partnerskap

A. Sökande
Namn och adress Organisations-/personnummer

Telefonnummer (även riktnummer)

Faxnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress Ev. kundnummer hos Jordbruksverket

B. Kontaktpersoner 
Namn och adress Telefonnummer (även riktnummer)

Faxnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Roll (projektledare, ekonomiansvarig)

Namn och adress Telefonnummer (även riktnummer)

Faxnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Roll (projektledare, ekonomiansvarig)

Läs anvisningarna till denna ansökan för att fylla i blanketten 
på bästa sätt. Läs även informationsbroschyren ”Företags- och 
projektstöd ” för att se vad du kan få stöd för och vilka regler som 
gäller.

Nej

Är du medlem i en producentorganisation  för frukt och grönt?

Ja

om ”Ja”, vilken



C. Beskrivning av projektet
C1. Projektnamn 

C2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektetet

C3. Sista datum för ansökan om slututbetalning  
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D. Momsredovisningsskyldighet

Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för? Ja Nej

Om "Delvis", specificera 

Delvis

E2. Har du beviljats något sådant stöd?

För vilken verksamhet?

Ja Nej

Ja Nej

E1. Har du sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet?

Om "Ja", vilka stöd och när?

E. Andra sökta eller beviljade stöd

För vilken verksamhet?

Om "Ja", vilka stöd och när?

F. Bilagor 

•	 Projektplan	  	 	

•	 Medfinansieringsintyg

•	 Intyg om firmatecknare 

•	 Fullmakt	 	  

•	 Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringen

•	 Kopia på beslut om annat stöd

•	 Kopia på offerter 

•	 Andra bilagor

Bilaga nr



G. Försäkran och underskrift

•	 Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga

•	 Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket 

•	 Jag medger att uppgifter om projektet får publiceras av LAG, länsstyrelsen, Jordbruksverket eller Sametinget i  
	 informationssyfte

Datum Namnunderskrift

Namnförtydligande

Datum Namnunderskrift

Namnförtydligande
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De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och 
analys inom Jordbruksverket. 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 kommissionens förordning (EG) 259/2008. 
I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204). 
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