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                              Bilaga 1 
Projektansökningar
 

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners Sökt nu
från 

Partnersk 

Sökt totalt
från

Partnersk 

Proj.
total‐

summa 

Beslut

 
518/11/VO, SPA 
 

Aktuell och framtida inriktning 
av forskning inom svensk 
potatisodling 

 
Dave Servin, SLU  
 

  10 000  10 000  10 000  Beviljades 10 000 ur medlemsbudgeten. 

 
519/11/Ani 

Dialogmöte ‐ nationellt 
tillväxtprogram för nötkött 

 
Håkan Schroeder, SLU  19 000  19 000  19 000  Beviljades 19 000 ur medlemsbudgeten 

 


