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Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig 
medfinansiering tillleaderområdet. 
Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att 
starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-
2020. 

Medfinansieringsintyg 
för att starta leaderområde för 
lokalt ledd utveckling 2014-2020 

Med detta intyg åtar undertecknad finansiär sig att under 2016 medfinansiera leaderområde 

(leaderområdets namn) �-t;:-�g_t;:X.N.9.f.QY_��t.r:�--�k�r.�\?_Q!"_g ______________________________ _ 

med organisationsnummer ·------·---·----------------------------·----·-------·----

Medfinansieringen i pengar är minst: .l4.�--�_?)__________ kronor som ska betalas ut årsvis i förskott. 

Finansiär 

Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet 

Bilaga nr 

Organisation, namn och adress Organisationsnummer 

Karlsborgs kommun 
212000-1629 

Storgatan 16 

546 82 Karlsborg 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare 

2015-07-

Namnförtydligande 

Thomas Johansson Peter Lindroth 
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- avseende leaderområde för lokalt ledd 
utveckling programperioden 2014-2020 

oci�"n. 

Den här blanketten kan leaderområden använda för att 
förankra medfinansiering av lokalt ledd utveckling med sina 
offentliga medfinansiärer för programperioden 2014- 2020. 
Observera att ni ska hålla ett bemannat leaderkontor minst 
till och med 30 juni 2023. Blanketten ska inte skickas in till 
Jordbruksverket utan arkiveras på leaderkontoret. 

Avsiktsförklaring 
Organisation (postadress, ort) 
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Kontaktperson 
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E -postadress ;:;;; b 'kl: . 'Jtvo v1./\..ttl;, l Jt-f3U1{;SQfL.. C{ ,:.t-1.// _ ""J.:)/'8, , S� 
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Ange kommun eller annan offentlig organisation: 
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Telefonnummer (även rlklnumfTibr ) 
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Moblltelefonnurnrt•er 

.... h�v:dd:D�.;; .. fo. .. '(_'�-�k -�&.'!?.1 .. . .... _ ... .. .... står bakom den lokala utvecklingsstrategin 

och avser medfinansiera det tänkta leaderområdet: �J!/o .. df�jC.0....��(ange namn på leaderområdet) 

Upplysningar 

Denna avsiktsförklaring styrker att kommun, landsting, region, länsstyrelse eller andra offentliga 

medfinansiärer står bakom utvecklingsstrategin och leaderområdets tilldelade budget. Tilldelad budget 

ska medfinansieras med 33 procent övrig offentlig medfinansiering varav minst 75 procent ska vara i 

form av pengar som utbetalas årligen i förskott som så kallad LAG-pott. 

Underskrift 
Ort och datum 
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