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Fullmakt
För att ansöka om ett projekt inom Lokalt ledd utveckling via Jordbruksverkets e-tjänst behöver
den som ska skicka in ansökan ha en fullmakt från den sökande organisationen. Endast om
sökande är en enskild firma söker företagaren i egen person (sitt personnummer) utan fullmakt.
Om personen som ges fullmakt inte är firmatecknare för den sökande organisationen, bör även
firmatecknaren själv ansöka om fullmakt. Detta för att själv kunna följa ansökningsprocessen.

Ansökan om fullmakt
Du finner blankett för ansökan om fullmakt (Fullmakt E-tjänst för projektstöd) på Växtlusts
hemsida, www.vaxtlust.se/blanketter eller på Jordbruksverkets webbplats (obs! det finns flera).
Spara en kopia av ifylld fullmaktsansökan, digitalt eller i pappersform. Förmedla sen kopian i
endera formen till leaderkontoret tillsammans med bevis om aktuell firmatecknare för
organisationen eller ladda upp underlagen som bilagor till ansökan steg 1 i den digitala e-tjänsten.

Så här fyller du i fullmaktsansökan
Läs igenom instruktionerna på blankettens sida 2. Du ska inte spara ner eller skicka in sidan 2.
Rutan Uppgifter som fullmakten ska gälla för. Kryssa alltid i den översta rutan till vänster,
”Ansökan om stöd…”. Kryssa i en till tre av rutorna nedanför under rubriken ”Fullmakten för
vad som ska visas på Mina sidor…”. Här krävs minst ett kryss i rutan ”Visa ansökningar…” för
att ansökan om stöd ska vara möjlig att genomföra.
Projektägarens adress samt bankkonto kan sedan tidigare finns korrekt registrerade hos
Jordbruksverket. Om uppgifterna inte finns eller om de behöver ändras kan man ge
fullmaktstagaren rätt till att ändra uppgifterna genom att kryssa i rutorna ”Ändra bankkonto
och/eller adressuppgifter på Mina sidor”. Det går även att enbart ge denna rätt till firmatecknaren
Ändra bankkonto kan även göras genom att sända in en särskild blankett till Jordbruksverket.
Blanketten (Anmälan kontonummer) finns på vår hemsida, www.vaxtlust.se/blanketter eller på
Jordbruksverkets webbplats. Det är viktigt att ha korrekta kontouppgifter registrerade!
OBS!
Glöm inte att bifoga de efterfrågade dokumenten beroende på vilken den sökande organisationen
är (t ex årsmötesprotokoll, konstituerande mötesprotokoll, stadgar eller andra aktuella
firmateckningshandlingar) med ansökan om fullmakt.
Glöm inte att avsluta en fullmakt som inte längre ska gälla (samtal eller epost till Kundtjänst).
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