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Ansökan om medel för regionala insatser 2022
Den här blanketten använder du när du ska söka medel för att genomföra regionala insatser som stödjer det
nationella skogsprogrammet. Innan du fyller i blanketten måste du läsa igenom informationen om utlysningen
på www.skogsstyrelsen.se/regionalaskogsstrategier
Skicka ansökan, undertecknad av behörig företrädare, samt bilagor med e-post senast den 15 februari 2022
till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se. Skicka materialet i PDF-format.
Projektets planerade insatser ska framgå av denna blankett, en mer utförlig beskrivning av planerade
aktiviteter ska anges i bilaga. Skicka inte in några andra bilagor än de som är obligatoriska.
1. Uppgifter om sökande
Organisation/länsstyrelse

Organisationsnummer

Adress

Postnummer, ort

Kontaktperson organisation/länsstyrelse

Telefon

E-postadress
Namn projektledare
E-postadress

2. Ange vilket/vilka län som omfattas

3. Sammanfattande beskrivning

SKS 03.11 2112

Beskriv projektet kortfattat.

Telefon

Skogsstyrelsen
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4. Övergripande om projektet
Hur säkerställer ni att deltagarna i projektets genomförande representerar hela skogens värdekedja och att
arbetet sker inkluderande och jämställt? (även styrgrupp, referensgrupp, målgrupp etc.)

5. Övergripande om projektaktiviteterna
Beskriv hur de planerade aktiviteterna bidrar till genomförandet av den nationella visionen och de nationella
målen för skogsprogrammet.

6. Mål och resultat
Beskriv övergripande vilka mål och resultat ni förväntar er att nå under 2022

Skogsstyrelsen
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7. Långsiktiga effekter
Beskriv långsiktiga effekter och hur ni säkerhetsställer en långsiktig och strategisk samverkan och dialog
mellan befintliga och nya intressenter (efter 2022).

8. Ansökt belopp
Totalt ansökt belopp

kr

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.

9. Uppgifter om utbetalning
Kontohavare
Önskad betalningsreferens
Post-/bankgiro

Underskrift
Datum

Underskrift, behörig företrädare

Namnförtydligande

Bilagor
Obligatoriska handlingar som ska bifogas tillsammans med ansökan:
1. Planerade aktiviteter/delprojekt/insatser.
2. Handling som styrker behörig företrädare.

Behandling av personuppgifter: För att hantera din stödansökan behöver vi spara de uppgifter du lämnar på denna blankett. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning utifrån regeringsbeslut N2019/03247/SMF, N2019/00843/SMF.
Skogsstyrelsen bevarar dina uppgifter enligt de krav som finns i arkivlagen. Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter
hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

