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ANSÖKNINGSOMRÅDEN
1. Utvecklingspeng

Projektstöd: Maxbelopp 20 000 kronor.
Kan sökas av lokala utvecklingsgrupper som aktivt engagerar sig i sin bygd. Utvecklingspengen är till för att underlätta och
stimulera lokalt utvecklingsarbete.
Utvecklingspengen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper, samhällsföreningar eller liknande grupper. Dessa grupper ska aktivt
verka för utvecklingen av den egna bygden.
Utvecklingspengen kan sökas för omkostnader för aktivt framåtsyftande utvecklingsarbete med målsättning att t.ex. stärka
den lokala identiteten, säkra en god servicenivå, bra kommunikationer, god IT- och telekommunikation, en god boendemiljö,
insatser för att stimulera det lokala näringslivet, aktiviteter för att bevara kultur- och naturmiljöer samt profilering och marknadsföring av den egna bygden.
Exempel på utvecklingsarbete kan vara analysarbete, inventeringar, seminarier, utbildningar och andra samverkansaktiviteter.
Stödet ska kunna bidra till att täcka administrativa kostnader.
Stödet får ej användas till lönekostnader eller planerade investeringar.

2. 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.

3. 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.

4. Digitalisering

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

5. 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 1-4 ovan.

ALLMÄNT
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Stödet kan sökas av föreningar, (undantaget punkt 5 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
Landsbygdspotten.
Beslut om projektstöd tas som mest vid tre tillfällen/år.
Stoppdag för första ansökningstillfället är 31 januari. Skulle
medel finnas kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj.
Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.
Skövde kommun beviljar inte olika former av kommunalt
bidrag till samma projekt.
Stöd betalas inte ut till renovering/upprustning av gamla
lokaler.

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.

ANSÖKNINGSPERIODER
Ansökan ska ha kommit in till näringslivsenheten senast
den 31 januari.
Skulle medel finnas kvar är nästa stoppdag för ansökan
den 15 maj.
Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.

URVALSPROCESS
1.

För att ansökningen ska behandlas måste en personlig
kontakt ha tagits med näringslivsenheten. Enheten ger då
ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade
områdena.

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 Kommunstyrelsens 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.

5.

Om val mellan ansökningar måste göras ska det projekt som
gör störst samhällsnytta prioriteras.

UTBETALNING
Senast fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15
december ska redovisning av projektet vara inlämnad till Skövde
kommuns näringslivsenhet. Den ska innehålla verksamhetsrapport, kopior på fakturor samt ekonomisk redovisning.
Utvecklingspeng
Undantag görs för Utvecklingspengen som betalas ut i förskott.
Redovisning sker genom insänd verksamhetberättelse och resultat- och balansrapport som inlämnas till näringslivsenheten efter
årsmötet. Där ska det framgå vad pengarna använts till och vilka
resultat som arbetet har givit.
Om aktiviteten inte bedöms vara genomförd ska återbetalning av
givet bidrag göras till Skövde kommun.

Ansökan om landsbygdspotten ska skickas till:
Skövde kommun
Näringslivsenheten
541 83 Skövde
eller
naring@skovde.se

Denna uppdaterade version av kriterierna för Landsbygdspotten är beslutade av Kommunstyrelsen 2017-12-11, § 256/17.

