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Tidsplan
Tidsplan för arbetet är nu
och under hösten, dvs.
Landsbygdsprogrammet
som handhas av
Jordbruksverket öppnar
sina första utlysningar
den 27 augusti och
kommer löpande under
hösten att publicera
projektutlysningar inom
områdena som beskrivs i
detta info.brev.

Länsstyrelsen
Dalarna
(info från Lst) Från och
med den 27 augusti 2015
går det att
förhandsansöka företagoch projektstöd i
landsbygdsprogrammet
hos Länsstyrelsen. Att
förhandsansöka innebär i
princip att man fyller i
namn och kort om vad
man ska göra.
Ansökningarna kommer
sedan att behöva
kompletteras för att de
ska vara fullständiga.
Kompletteringar kan
troligtvis göras under den
senare delen av oktober.

Projektmöjligheter
Efter en härlig augusti så kommer nu hösten. Det innebär
bla. att nya möjligheter till projektbidrag och stöd för olika
typer av verksamhet går att söka på olika ställen i det
oﬀentliga systemet. Bidragsgruppens ansvar är att bevaka
detta och plocka upp intressanta möjligheter som vi kan
ha användning för inom GBI och andra närliggande
verksamheter.
Här kommer ett första informationsblad sammanställt i
syfte att påvisa höstens möjligheter. Det följer också ett
förslag på hur GBI bör hantera detta vidare i syfte att
skapa förutsättningar för landsbygds- företags- och
verksamhetsutveckling i våra bygder. Förslaget lämnas till
GBI:s styrelse för vidare behandling.
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Förslag
En viktig avstämning kommer att göras på det
gemensamma mötet med andra Lokala
Utvecklingsgrupper i kommunen den 21 september. Som
jag ser det bör vi lyssna av vilka behov och funderingar
andar grupper har, för att därefter ta beslut om hur vi, inom
GBI bör gå vidare.
Två alternativ kan vara utgångspunkter för vidare
processer;

Presentation
Jag som skriver detta
informationsunderlag heter Lisa
Fröbel och finns med i GBI:s
styrelse sedan något år tillbaka.
Under sommaren har jag, maken
Thomas och barnen, flyttat till
Brädberget från Östersund och
nu ser vi mycket fram emot att
vara med och skapa den bästa
livsmiljön för oss boende och
besökare i denna del av
”världen”.

1) GBI ansöker om ett större projekt som inkluderar
investeringar i kultur- och oﬀentliga miljöer. Dialog sker
med Länsstyrelsen.
2) Ett större projekt skrivs fram ihop med andra byalag i
Ludvika kommun. GBI står som initiativtagare i nuläget.
Vem som sedermera blir projektägare blir en senare fråga.
Även här sker vidare dialog med Länsstyrelsen.

Ni får självfallet återkomma till
mig med information eller frågor.
Ni når mig på:
lisa@4eu.se
tel. 070 / 336 02 22
Jag kommer också att
kommunicera på GBI:s Facebook
sida.
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Stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020
(info från Jordbruksverket)

Kompetensutveckling och rådgivning
Syftet med kompetensutveckling och rådgivning är att öka kompetensen hos verksamma på
landsbygden och på det sättet bidra till att nå målen med lansdbygdsprogrammet.
Det blir dock förändringar jämfört med tidigare. För kompetensutveckling och rådgivning kan
den handläggande myndigheten upphandla av dem som sedan håller i aktiviteterna. Inom
kompetensutveckling kan den handläggande myndigheten dessutom utlysa områden
anordnarna av kompetensutvecklingen kan söka stöd inom, för att sedan hålla i
kompetensutvecklingen. De som kommer att kunna söka stöd inom kompetensutveckling är
myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som
anordnar kompetensutveckling eller som håller i demonstrationer och informationsåtgärder.
Den handläggande myndigheten kan också genomföra kompetensutveckling och rådgivning i
egen regi.
Stödet startar i juni 2015.
Du som landsbygdsföretagare kan inte själv söka stöd för kompetensutveckling eller rådgivning,
däremot kommer du att kunna ta del av detta.

Miljöinvesteringar
Det kommer att finnas stöd för investeringar som gynnar miljön. Det kan exempelvis vara
engångsröjning av betesmark eller arbete för att förbättra vattenkvaliteten. Stöden är till för att
förbättra miljön. Miljöinvesteringar startar under september 2015 och januari 2016.

Företagsstöd
Du kommer att kunna söka startstöd om du tänker starta eller ta över ett företag inom jordbruk,
trädgård eller rennäring. Du kommer också att kunna söka investeringsstöd inom jordbruk,
trädgård och rennäring. För dessa verksamheter finns även förädlingsstöd. Det finns också
investeringsstöd för att skapa nya jobb, ett exempel kan vara för att diversifiera verksamhet.
Företagsstöd startar i september 2015.

Projektstöd
Syftet med projektstöden är att öka tillgången till infrastruktur och service för lokalbefolkning,
företag och besökande. Det ska också ge attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Man kan
söka projektstöd för investeringar där den gemensamma nyttan är stor men där enskilda har
svårt att finansiera det själva. Dessutom ska nyttan av stödet nå fler än den som söker stödet.

Projekt för investeringar
De flesta projektstöden är stöd till investeringar. Det kan till exempel vara att investera i
bredband, att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden och att investera
i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Det kan också vara investeringar som ger
möjligheter till rekreation för allmänheten och förbättra möjligheten till turism samt skapa och
behålla service eller att ta tillvara och vårda natur- och kulthistoriska byggnader. De som kommer
att kunna söka stöd är myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra
organisationer och företag. Projektstöd startar i september 2015.
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Samarbetsprojekt
Det kommer också att finnas möjlighet att söka stöd för att utveckla landsbygden genom
samarbeten. Syftet är att stärka konkurrenskraften inom jordbruk, livsmedelsförädling eller inom
miljö och klimat. Samarbeten kan också vara att utveckla nya produkter och idéer, nya
servicelösningar eller andra verksamheter på landsbygden.
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag är exempel
på vilka som kan söka stöd för samarbetsprojekt. För samarbete inom jordbruk och livsmedel
och inom pilotprojekt kommer också enskilda aktörer kunna söka stöd. Det startar 2016.

Innovationsprojekt
Det kommer ett nytt stöd för att bilda innovationsgrupper och för att starta innovationsprojekt
inom europeiska innovationsparternskapet, EIP. Syftet är att skapa bättre kopplingar mellan
forskning, ny teknik och praktiska arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring för att få fram
bra, praktiska och innovativa lösningar på gemensamma utmaningar inom olika områden.
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