Ansökan om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs
Besparingsskog 2020 (version 1.4 – reviderad 180123)
Projektets namn
Kontaktperson/ behörig företrädare
Telefonnummer

E-postadress

Sökande Organisation/ person

Organisationsnr

Om projektet
1. Projektets innehåll. Vilket behov ska projektet lösa? Vilket är projektets syfte? Hur ska projektet genomföras?

Finns det andra medel som delfinansiering, i syfte att öka utväxling av projektet. Hur kan projektet förvaltas på ett hållbart sätt.
Har annan finansiering sökts? I så fall varifrån och vilket belopp?
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2. Vilka har nytta av projektet? Vilken är målgruppen/ målgrupperna?
Finns det flera - beskriv de tre viktigaste. Ange antalet bybor eller hur stor målgruppen är, som har nytta av projektet.

3. På vilket sätt bidrar projektet till en positiv utveckling av
Svärdsjöbygden? Beskriv hur projektet bidrar till en hållbar utveckling av Svärdsjöbygden eller hur det gynnar
allmänna intressen såsom främjandet av ungdomsverksamhet, föreningslivet eller gemensamhetsanläggningar.

4. Vem ansvarar för genomförandet av projektet? Ange när i tiden projektet genomförs och
vem, som kommer att avrapportera genomfört projekt. Avrapportera gärna via mejl med kort beskrivning, foto etc.

5. Budget och sökt belopp.

Visa med en enkel budget hur bygdepengen kommer att användas.
Arbetskostnad, materialkostnad, maskinkostnad, transportkostnad, kostnader för tillstånd, övriga kostnader.
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6. Underskrift
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas med e-post till leif.kallman@hotmail.se ; Svärdsjö Intresseförening, c/o Leif
Källman, Sveden 23, 790 23 Svärdsjö. För frågor ring 070-539 01 90 alternativt se
www.svärdsjö.se/intresseforeningen
Styrelsemedlemmar och styrelsebeslut bifogas ansökan.

Ansökan om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog
Bakgrund
Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog (Besparingen) har satsat på vindkraft och arrenderat ut
mark för vindkraftsprojektet. På besparingens mark finns 23 vindkraftverk i drift år 2013.
Arrendeintäkten från vindkraftverken utgör 4 % av totala intäkten. Av den skall upp till 1/16
delas ut i form av bygdepeng för aktiviteter som gynnar en positiv utveckling av
Svärdsjöbygden. Bygdepengen kommer att delas ut varje år med start år 2014. Ansökan om
bygdepeng administreras av Svärdsjö Intresseförening.

Kriterier för ansökan
•
•

•

•
•

•
•

Alla föreningar, privatpersoner, företag och organisationer i Svärdsjöbygden kan söka
bygdepeng. Med Svärdsjöbygden menas f d Svärdsjö Kommun.
Förening eller organisation skall vara inregistrerad och ha ett organisationsnummer.
Till ansökan skall bifogas styrelsens sammansättning och protokollsutdrag eller
liknande handling som visar dels att föreningen eller organisationen beslutat att söka
bygdepeng, dels vem som är behörig att företräda föreningen.
Bygdepeng skall användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar
som är positiva för Svärdsjöbygden. Det kan vara ett sätt att stärka samlingsplatser i
byarna, eller för reparationer samt för investeringar i gemensamma byggnader och
anläggningar. Det kan även gälla insatser för att utveckla besöksnäringen, exempelvis
genom lokala evenemang som musik och utställningar med mera.
Bygdemedel kan även användas som stipendier för studier på universitet/högskola.
Studier inom så kallade ”gröna näringar” prioriteras.
Bidrag kan även beviljas till sådan verksamhet som utvecklar bygden och till
stipendier för att stimulera kompetensutveckling och teknikutveckling främst inom
området förnyelsebar energi samt inom skogs-, besöks- och turistnäring.
För rättvis behandling är det avgörande att mallen används vid ansökan.
Beakta möjlig delfinansiering, som bidrar till att skapa maximal utväxling av
projektet. Tips: Kolla alternativ finansiering via kommun, Länsstyrelse och Dalarnas
Utvecklingsområde (td. Leader). Via www.arvsfonden.se finner du tips om ”Andra
stödformer”.
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•
•

•

Inom 1 månad från avslutat projekt skall avrapportering ske via e-post till
leif.kallman@hotmail.se ; Skicka en kort beskrivning, totalkostnad, gärna bild.
Bygdemedel får inte användas som rena driftsbidrag.
Vid missbruk av beviljade medel kan återbetalning krävas.

Beslut
Ansökan om bygdepeng behandlas av ”vindgruppen”, en arbetsgrupp bestående av 5
personer och 3 suppleanter (representanter från olika föreningar och organisationer med
nätverk i hela bygden) kopplad till Svärdsjö Intresseförening. I vindgruppen ingår bl a en
representant från styrelsen i Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog. Vindgruppen samarbetar
med Svärdsjöbygdens utvecklingsråd (representanter för Svartnäs Intresseförening,
Vintjärns Intresseförening, Lumshedens Intresseförening, Framtid i Linghed, Tofta
Bygdeförening och Svärdsjö Intresseförening).

Ansökan
Ansökan sker i skriftlig form via e-post till leif.kallman@hotmail.se . Adress till Svärdsjö
Intresseförening, c/o Leif Källman, Sveden 23, 790 23 Svärdsjö; tel. 070-539 01 90.
Blankett för ansökan kan laddas ner från www.svärdsjö.se/intresseforeningen
Sista datum för ansökan är den 31 mars 2020.

Du är varmt välkommen med din/ er ansökan om bygdepeng.
Med vänliga hälsningar

Svärdsjö Intresseförening och Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog
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