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Ansökan om medel för regionala insatser
Använd den här blanketten när du ska söka medel för att genomföra regionala insatser som stödjer det
nationella skogsprogrammet. Anvisningar och mer information framgår av Skogsstyrelsens utlysning.
Du ska senast 17 september 2018 skicka den ifyllda blanketten och de bilagor som behövs till:
Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping
A. Uppgifter om sökande
Organisationens namn

Organisationsnummer

Länsstyrelsen i Jämtlands län

2021000-2452

Adress

Postnummer, ort

Box 595

831 27 Östersund

E-postadress

jamtland@lansstyrelsen.se

B. Kontaktperson/projektledare
Namn

Telefon

Peter. Andrén

010-225 32 04

Adress

Postnummer, ort

Box 595

831 27 Östersund

E-postadress

peter.andren@lansstyrelsen.se

C. Uppgifter om var insatserna ska genomföras
Vilket/vilka län ska insatserna omfatta utöver sökandens län?

I Jämtlands län men ett utbyte med Västernorrlands län kommer att ske då vi redan
tillsammans deltagit i en förstudie till regionala skogsprogram.

D. Sammanfattande beskrivning av insatsen
Beskriv kortfattat vad som ska göras och vilka aktiviteter som omfattas av insatsen.

I ett första steg ska vi, tillsammans med Region Jämtland Härjedalen och Skogsstyrelsen
inrätta en projektorganisation för det fortsatta arbetet. Styrgruppen för detta kommer att
utgöras av Länsstyrelsen, Region JH samt Skogsstyrelsen. Den första aktiviteten kommer att
vara att utse eller rekrytera en projektledare som får sitt uppdrag ifrån styrgruppen.
E. Fokusområden
Kryssa i vilka av skogsprogrammets fokusområden insatserna ska bidra till.
1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta
2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
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3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass
4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete
5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Skogsstyrelsen

Ansökan

2(2)

F. Samverkan mellan intressenter som vill bidra till skogsprogrammets genomförande
Beskriv hur insatserna ska skapa förutsättningar för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan
befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå.

Det framtida arbetet bör inriktas på innovation och hållbar utveckling av skogen. Både som
råvaruresurs och som underlag för friluftsliv och rekreation. Hållbarhet, förädling och
produktutveckling kommer att vara ledord.

G. Återspegling av regionala förutsättningar, intressen och behov
Beskriv hur insatserna ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov samt inbegripa ett nära
samarbete och samverkan mellan t.ex. myndigheter, samverkansorgan, kommuner, näringsliv, universitet, högskolor
och intresseorganisationer. Beskriv även vilka organisationer som kommer/planeras att aktivt delta i insatserna.

Vi ska samverka med alla nämnda intressenter. För tillväxten i länet är det viktigt att vi hittar
en balans mellan alla berörda parter som har skogen som grund för sina intressen. Forskning
och rekreation måste gå hand i hand. En grund för det fortsatta arbetet utgörs av den förstudie
som gjorts av LRF i samarbete men Länsstyrelserna i Jämtlands län och Västernorrland
H. Jämställdhet
Beskriv hur insatserna ska sträva efter mångfald och balans mellan kvinnor och män.

Med en hållbar utveckling av skogen som resurs anser vi att möjligheterna för att skapa nya
och jämställda arbetstillfällen är mycket goda och att vi därigenom kommer att kunna öka både
mångfalden och jämställdheten.

I. Ansökt belopp
Ansökt belopp, kronor

Alla relevanta kostnader i samband med genomförandet av insatsen/insatserna
som omfattas av ansökan. Att lämna statligt stöd genom tjänster eller bidrag till
enskilda företag ska inte vara del av insatserna, varken nationellt eller regionalt.

2.000.000

J. Uppgifter om utbetalning
Bankgiro/plusgiro

Kontohavare

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Önskad betalningsreferens

K. Bilagor
Obligatorisk bilaga
1. Handling som styrker behörig företrädare
Övriga bilagor
2.
3.
L. Underskrift
Underskrift, behörig företrädare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter - För att hantera din stödansökan behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig så som namn,
adress och e-post. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning utifrån regeringsbeslut N2018/04157/SK.
Skogsstyrelsen sparar dina uppgifter enligt de krav som finns i arkivlagen. Därefter gallras uppgifterna. Mer information om hur Skogsstyrelsen
behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr

