
 

 
 

Inbjudan till möte med Övervakningskommittén för 
landsbygdsprogrammet den 26 november 2021 
Välkommen till möte med Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet!  
Mötet är den 26 november digitalt. Mötet beräknas starta kl. 9.15 och sluta 
kl.15.00.   
Den preliminära dagordningen innehåller bland annat: 
• Lägesrapporter om hur det går för programmet, 
• Fördjupning om bredbandsfrågor och Greppa Näringen, 
• Information från Näringsdepartementet, förvaltningsmyndigheten, 

Europeiska kommissionen, landsbygdsnätverket samt berörda 
stödmyndigheter. 

Finns det ytterligare frågor som du vill ta upp på mötet så anmäl detta till ÖK-
sekretariatet i god tid innan mötet. 
Anmäl dig till mötet senast måndagen den 8 november 2021 via följande länk: 
Anmälan till ÖK-möte 26 november. 
 
Du och den andra företrädaren för din organisation avgör själva om ert 
deltagande. Om ingen av er kan komma anmäler en av er detta till 
oksekretariat@jordbruksverket.se. 
 
Allt underlag till mötet kommer att skickas ut till er och finnas tillgängligt på 
Jordbruksverkets webbplats senast den 11 november.  
 
 Har du frågor kring mötet, kontakta gärna ÖK-sekretariatet! 
 
Väl mött, 
 

ÖK-sekretariatet 
genom Sara Grigoryan 
 

Övervakningskommittén  
för landsbygdsprogrammet 
 
ÖK-sekretariatet 
E-post: 
oksekretariat@jordbruksverket.se 
 

2021-09-29 
 
Samtliga ledamöter i 
Övervakningskommittén för 
landsbygdsprogrammet 
 
Förvaltningsmyndighet och 
utbetalande organ för 
landsbygdsprogrammet 
 
Europeiska kommissionen 

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/kurser-och-seminarier/ej-publika-anmalningar/arkiv/2021-09-28-overvakningskommitten-for-landsbygdsprogrammet
mailto:oksekretariat@jordbruksverket.se
https://nya.jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/landsbygdsprogrammet/overvakningskommitten-landsbygdsprogrammet
mailto:oksekretariat@jordbruksverket.se
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Sammanfattning
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