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Preliminär tidplan för lokala utvecklingsstrategier
Den tidigare tidplanen för lokala utvecklingsstrategier från den 7 september 2021
är uppdaterad. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på när
olika beslut och regelverk är på plats.
Utförare

Aktivitet

Tidsperiod

Partnerskap

Ansökan om att bilda
leaderområde

Senast 15 oktober 2021

Partnerskapet

Ansöka om utbetalning av
förberedande stöd del 1

Senast 30 oktober 2021

Jordbruksverket

Kontroll av villkoren för
ansökan och strategi

18 oktober 2021 – 31 januari
2022

Urvalskommittén

Urvalsprocess – Kommittén
bedömer och poängsätter
strategierna

3 februari – 10 maj 2022

Jordbruksverket

Budgetfördelning per
leaderområde

11 maj – början av juni 2022

Jordbruksverket

Meddelar om prioritering och
budget per leaderområde

Början av juni – mitten på
juni 2022

Partnerskapet

Ansökan om förberedande
stöd del 2 (för dem vars
strategi blivit prioriterad)

I samband med meddelande
om prioritering gått ut
(Jordbruksverket
återkommer med datum)

Partnerskapet

Ansökan om
förskottsutbetalning av
förberedande stöd del 2

(Jordbruksverket
återkommer med datum)

Leaderföreningen

Ansökan om att starta
leaderområde inkl
färdigställd strategi med
bilagor. Föreningen ska vara
bildad.

Senast 15 oktober 2022

Leaderföreningen

Möjlighet till utökad
kompletteringstid för
medfinansieringsintyg, LAGstyrelse, anställd personal
och stadgar

Senast 1 april 2023

Leaderföreningen

Ansökan om utbetalning av
det förberedande stödet del
2

Senast 15 april 2023

Jordbruksverket

Beslutar om start av
leaderområde

Från början av 2023
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Under tiden fram tills leaderområdena får sina startbeslutkommer den vägledande
gruppen finnas tillgänglig för frågor kring strategiskrivning via e-post:
leader@jordbruksverket.se
Jordbruksverket kommer preliminärt att ha workshops om utvecklingsstrategins
urvalskriterier för projektprioritering under våren 2022.

Ansökan om att bilda leaderområde
Sista datum för ansökan om att bilda leaderområde har passerat.

Ansökan om utbetalning förberedande stöd del 1
Sista datumet för ansökan om utbetalning för förberedande stöd del 1 har passerat.

Kontroll av villkor för ansökan och strategi
Jordbruksverket går igenom alla ansökningar samt strategier och skickar
kompletteringsbrev vid behov. Alla ansökningar och strategier ska vara kompletta
senast den 31 januari 2022.

Urvalsprocess
Urvalsprocessen påbörjas i början av februari 2022 genom att de ledamöter som
ingår i urvalskommittén läser alla strategier som uppfyller villkoren. I början av
maj 2022 har urvalskommittén beslutsmöten där de gemensamt beslutar om poäng
för varje urvalskriterium och strategi.

Budgetfördelningen per leaderområde
Preliminärt kommer Jordbruksverket fastställa fördelningsnycklar i början av 2022.
Dessa kommer användas för att fördela budgeten mellan leaderområden i
kommande programperiod. En faktor som kommer att ingå i fördelningsnycklarna
är poängsättningen från urvalskommittén. Jordbruksverket påbörjar
budgetfördelning när alla strategier är poängsatta och bedömda av
urvalskommittén.

Meddelande om prioritering och budget
Jordbruksverket meddelar om prioritering och budget per leaderområde i början
eller mitten av juni 2022. Då är urvalskommitténs uppdrag slutfört och
budgetfördelningen är klar.

Ansökan om förberedande stöd del 2 och ansökan om förskott
De leaderområden som blir prioriterade kan ansöka om förberedande stöd del 2.
Jordbruksverket återkommer med datum.
Jordbruksverket återkommer även med datum för när leaderområden kan skicka in
ansökan om förskott för det förberedande stödet del 2.
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Ansökan om att starta leaderområde
Ansökan om att starta leaderområde ska vara inskickad senast den 15 oktober
2022. Till detta datum ska leaderområdet ha bildat sin förening. En interimsstyrelse
kan skicka in ansökan under förutsättning att det finns en giltig fullmakt eller intyg
om firmatecknare.
När föreningen skickar in ansökan om att starta leaderområde ska den innehålla
följande bilagor:


Lokal utvecklingsstrategi (uppdaterad med målvärde)



Bilaga 3 Finansieringsplan



Bilaga 4 Urvalskriterier



Övriga bilagor om de ändrats sedan ni skickade in ansökan om att bilda
leaderområde



Föreningens styrelse och stadgar



Anställningsbevis eller avtal om köpt tjänst av personal om minst 1,5
heltidstjänster



Medfinansieringsintyg



Giltig fullmakt eller intyg om firmatecknare.

Utöver detta kan det tillkomma bilagor.
För att få ett startbeslut av Jordbruksverket behöver ansökan vara komplett, det vill
säga samtliga ovanstående delar ska ha inkommit och godkänts av Jordbruksverket.

Möjlighet till utökad kompletteringstid
Om föreningen inte hunnit få klart medfinansieringsintyg samt att utse LAGstyrelse, personal och stadgar till den 15 oktober så finns möjlighet till utökad
kompletteringstid för dessa bilagor till senast den 1 april 2023. Jordbruksverket ser
dock gärna att ni kompletterar så snart som möjligt efter den 15 oktober.

Ansökan om utbetalning förberedande stöd del 2
Ansökan om utbetalning för det förberedande stödet del 2 ska vara inskickad senast
den 15 april 2023.

Genomgång av villkor och startbeslut
När Jordbruksverket har kontrollerat att er ansökan om att starta leaderområde
inklusive bilagor är kompletta samt att villkoren för de nya delarna är uppfyllda får
ni ert startbeslut. Vår förhoppning är att regelverket ska vara på plats så ni kan
starta arbetet med den nya programperioden från början av 2023.

