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MÖTE I BRYSSEL
OCH TRÄFF MED GD

SKUR

TREVLIG
MIDSOMMAR

Möte i Bryssel med kommissionen
Efter vårt möte med Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, där även chefen på LLUenheten Johan Magnusson och Landsbygdsnätverkets Beata Allen deltog, är den korta
sammanfattningen att

1) Den arbetsgrupp som verkat sedan vårt förra möte anser nu Jordbruksverket har fullgjort sitt
uppdrag och upphör. Fortsatta kontakter och dialog sker mellan Johan Magnusson och Barbro
Fischerström.

2) Inom åtgärden 16 Samarbete finns en delåtgärd 16.7 där Sverige har goda möjligheter att få till
stånd lokalt utvecklingsarbete i hela landet. Åtgärden finns i nuläget inte i det svenska
landsbygdsprogrammet. För detta krävs en programändring. Det viktiga är just nu att möjligheten
finns. Vår grupp kommer att förbereda ett utkast till formulering av delåtgärd 16.7, där GD Leif
Denneberg uttryckt ett intresse om åtgärden kan visa på ett billigare, smartare och effektivare
arbetssätt. GD var mycket tydlig med att vi i gruppen får göra arbetet själva och att
Jordbruksverket möjligen kan bistå med svar på eventuella frågor.
3) Jordbruksverket och de fem oprioriterade områdena är samtliga bekymrade över den
missuppfattning som alltjämt råder, att de fem oprioriterade områdena är underkända, när det i
själva verket handlade om att fördelningsmodellen medförde att pengarna som skulle fördelas inte
räckte till alla områden som sökt. Johan Magnusson och Barbro Fischerström kommer att arbeta
med ett dokument/statement som tydliggör detta, och som både Jordbruksverket och de fem
oprioriterade områdena kan hänvisa till när så krävs.
Mötet hölls i god anda och tog två timmar. Naturligtvis behandlades fler punkter, men detta är
kärnan i slutsatserna.
Vi återkommer när vi har mer information om detta!

SKUR

LAG-gruppen har fattat ett beslut om att byta kraven på projektet SKUR. Tidigare var man
tvungen att samarbete med en annan byaförening/utvecklingsgrupp. Detta är inte längre
nödvändigt. MEN vi ser gärna att ni ändå försöker hitta samarbete med annan
byaförening/utvecklingsgrupp.
Under nästkommande vecka kommer nya blanketter och information finnas tillgänglig på
www.urnara.se

Till sist så vill vi få tacka er alla för ert stöd under denna
gångna vår och önskar er alla en trevlig midsommar!

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).
Verksamhetskontoret kommer att ha begränsade
öppettider under juli och augusti månad. All
information kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontakt

E-post lovisa.carneland@urnara.se
Tele: 0935-141 03
Webb: www.urnara.se

