
Skövde kommuns 
Landsbygdspott

Kriterier
”Landsbygdspotten 

ska stimulera 
utveckling och tillväxt 

på landsbygden”.



KRITERIER 

• Stödet kan sökas av föreningar, (undantaget punkt 4 där fler 
parter kan söka stöd).

• Projektet ska syfta till att berika och utveckla landsbygden.
• Föreningen ska vara demokratiskt uppbygd samt ha  

stadgar.
• Landsbygdsstödet är avsett för investeringar/förstudier av 

mindra omfattning. 
• Beloppet som söks är ett engångsbelopp. Utbetalning sker 

som regel efter godkänd verksamhetsrapport efter  
projektets slut.

• Projekt i Skövde tätort och Södra Ryd kan inte få stöd från 
Landsbygdsprotten.

• Beslut om projektstöd tas som mest vid tre tillfällen/år. 
Stoppdag för första ansökningstillfället är 28 februari. Skulle 
medel finnas kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 juni. 
Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.

ANSÖKANS INNEHÅLL

Ansökan ska innehålla
• Information om vilken typ  av projekt/objekt ansökan avser.
• Information om platsen där projektet/objektet ska placeras/

utföras.
• Information om under vilken tid projektet löper.
• Beskrivning av syftet med projektet/objektet.
• Budget för projektet.

URVALSPROCESS

1. Sökande tar kontakt med Näringslivseheten som ger ett första 
besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena. 
Detta sker gärna vid ett personligt möte. 

2. Näringslivsenheten tar emot ansökan från sökande. När  
ansökan anses vara komplett tas beslut i ärendet av den 
tjänstemannagrupp som Näringslivsenheten satt samman. 
Beslutet tas på delegation. 

3. Vid projekt över 25 000 kronor tas beslut av kommunstyrel-
sens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan 
begära in ytterligare kompletteringar eller föreslå ändringar 
vilka meddelas den sökande via Näringslivsenheten. 

4. Meddelande om vilket beslut som fattats i ärenden skickas till 
den sökande av Näringslivsenheten senast två veckor efter 
taget beslut.

UTBETALNING

Senast fyra veckor efter avslutat projekt ska den sökande skicka in 
en redovisning av projektet till Skövde kommuns Näringslivsenhet. 
Den ska innehålla verksamhetsrapport, kopior på fakturor samt 
ekonomisk redovisning.

ANSÖKNINGSOMRÅDEN

1. Kultur och fritid
Projektstöd: Maxbelopp 50 000 kronor. 
Möjlighet att ansöka om bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamheter på landsbygden. 
Integrationsinriktade aktiviteter och projekt kommer att prioriteras.

2. Vatten och avlopp 
Projektstöd: Maxbelopp 25 000 kronor. 
Möjlighet att ansöka om bidrag till förstudie/projektering för gemensamma vatten- och avloppsanläggningar 
inom de delar av kommunen där kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp saknas.

3. Digitalisering 
a. Projektstöd: Maxbelopp 30 000 kronor. 
Möjlighet att ansöka om bidrag för digitalisering av mötesplatser på landsbygden, bygdegårdar, 
föreningslokaler etc. (indragning av fiber). 
b. Projektstöd: Maxbelopp 30 000 kronor. 
Möjlighet att ansöka om bidrag till förstudie/förprojektering av fiberområden.

4. Medfinansiering till genomförande av bestående samhällsvärden 
En medfinansiering ska möjliggöra för föreningar, samfälligheter och samhällsorganisationer att utveckla områden i syfte att 
skapa fasta bestående samhällsvärden. Medfinansiering kan ges till samhällsutveckling som t.ex. aktivitetesområde/lekplats, 
grönområde, badplats, en gång- och cykelväg till attraktiva områden eller besöksplatser.
Målsättningen är att finansiering delas lika mellan Skövde kommun och den andra parten. Insatsen är av engångskaraktär (ej 
drift) och omfattar inte områden som omfattas av punkt 1-3 ovan.

Ansökan om landsbygdspotten ska skickas till: 
Skövde kommun 
Näringslivsenheten
541 83 Skövde

Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 28 februari. 
Skulle medel finnas kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 juni.  
Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.

Kriterierna beslutade av Kommunstyrelsen 2016-03-07,  KS § 44/16


