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TRÄFF MED GD

Träff med GD
Den 8 juni är den så kallade
5-gruppen åter inbjudna att
träffa Generaldirektören för
jordburksverket,
Leif
Denneberg. Mötet är en
uppföljning för att se hur
det gått i arbetsgruppen
som bildats vid decembermötet. Arbetsgruppens
huvudsakliga uppgift har
varit att lyfta på varenda
sten för att hitta andra
finansierings möjligheter till
stöd för de 430 000
invånarna som idag inte
ingår
i
lokalt
ledd
utveckling.
Arbetet i gruppen har lett till
en eventuell öppning enligt
artikel
35.2
i
Europaparlamentets
och
rådets förordning (EU) nr
1305/2013

MÖTE I BRYSSEL

LAG-GRUPPSMÖTE

Möte i Bryssel med kommissionen
Jordbruksverket har tillsammans med den arbetsgrupps
som tillsats med 5-gruppen hittat en artikel 35.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1305/2013 där det getts en möjlighet att kunna bevilja
medel till de områden som är godkända men inte
prioriterade. Det är i den så kallade samarbetsåtgärden det
finns möjligheter att bevilja liknande ekonomisktstöd som
till lokalt ledd utveckling.
Kommissionen har inte en total överblick för vad och för var
detta kan används, men Christiane Kirketerp på DG AGRI
(Agricultur and rural development – European Commission)
meddelar:

We are actually doing a lot investigation into how the
cooperation measure is programmed in view of having a
conference for MAs under the ENRD in June. The basic idea
was to allow for local development strategies in areas
where there are no LAGs (hence the reference to the CPR
32), or where a LAG is working on a different range of
issues.

Kommissionen håller ett seminarium i Bryssel nu den 1 juni
där man bland annat kommer att diskutera just sådana
lokala strategier inom ramen för 1305/2013, artikel 35.2.
Vi kommer att ha representation av Barbro Fischerström,
Leader Bergslagen. Vi återkommer med resultatet av denna
träff!

LAG-grupps möte

Till sist vill vi påminna om att vi har vårt sista LAG-gruppsmöte innan sommaren den 1 juni.
Mötet hålls på Hotel Vännäs i Vännäs. Om du vill delta (vilket vi hoppas) måste du anmäla
detta till lovisa.carneland@urnara.se den 27 maj.

URnära ideell förening

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och
att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt
och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens
unika förutsättningar och dess regionala identitet.
Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.
Vi verkar i Umeåregionens kommuner. (Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå-landsbygd, Vindeln, Vännäs).
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E-post lovisa.carneland@urnara.se
Tele: 0935-141 03
Webb: www.urnara.se

