
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Leader Sjö, Skog & Fjäll 2014-2020

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8024970777 
Namn Leader Sjö, Skog o Fjäll
Utdelningsadress Ösavägen 14
Postnummer 83694
Postort ÅS
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0705988343
E-postadress info@sjoskogfjall.se

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Denna ansökan är för 2 års drift för att administrera och genomföra den lokala utvecklingsstrategin Leader, 
Sjö, Skog & Fjäll 2014-2020 (LSSF) för åren 2016-2017. LSSF återkommer med driftsansökan för resterande 
tid kontinuerligt fram till 20230630.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2022-08-31

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej

Motivera ditt svar
Föreningen är ej momspliktig



Kontaktpersoner

Kontaktperson Helena Lindahl

Namn Helena Lindahl
Mobilnummer 070-5542972
Ansvarsområde LAG ledamot

Kontaktperson Cristine Persson

Namn Cristine Persson
Mobilnummer 070-3297415
E-postadress cristine.persson@krokom.se
Ansvarsområde Ordförande

Kontaktperson Carina Lönneryd

Namn Carina Lönneryd
Mobilnummer 070-5988343
E-postadress carina@sjoskogfjall.se
Ansvarsområde Administratör/ekonom

Välj projekt

Landsbygdsfonden - drift av leaderområdet > Löpande kostnader och ledning inom lokalt ledd 
utveckling

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• JÄMTLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• BERG
• HÄRJEDALEN
• ÅRE
• ÖSTERSUND
• KROKOM

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Sjö, Skog & Fjäll 



Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Personal och LAG som arbetar för att genomföra den lokala utvecklingsstrategin Leader Sjö, Skog & 
Fjäll 2014-2020

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 3332156 

Frågor till ansökan om driftstöd

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Se inlämnad LAG-kompetens, en administratör och en verksamhetsledare

Vad ska ni göra?
Svar: Administrera och genomföra den lokala utvecklingsstrategin.

Hur avgränsar ni driftprojektet från annan verksamhet i föreningen?
Svar: Vi projektredovisar i VISMA förening.

Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej 

Utgifter

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)
Indirekta kostnader Budgdetmall 407302
Utgifter för personal budgetmall 2715347
Övriga utgifter budgetmall 209507
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Offentliga resuser från kommun 465832
Offentliga resurser från 
samverkansorgan/region

633779

Sökt projektstöd 2232545

Bilagor

Bifogade bilagor

• Beslut om andra offentliga stöd: Beslut offentlig finansiering Region JH 20151214.pdf
• Budgetmall för projektstöd: Budget för driftstödet enligt MALL 160527.xlsx

196603308260


