Februari 2016

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos
Länsstyrelsen
Målsättningen
Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för
utarbetande av slutlig investeringsstödsansökan till länsstyrelsen. När föreningen bearbetat
dokumentets frågeställningar samt fattat beslut om att ansöka om medel överförs innehållet till den eansökan som utgör den slutliga ansökan om stöd. Mer om ansökan se nästa stycke.
Fakta om investeringsstödet
Hjälpredan avslutas med fakta om de stöd som kan sökas, hur ansökan görs m.m. Som framgår av
denna information behövs förutom eget kapital och bidraget från länsstyrelsen också annan offentlig
medfinansiering. Denna procentsats anges ofta som 25 %, men kan vara olika i landet. Kolla med
länsstyrelsen vad som gäller . Länsstyrelsen kräver ett intyg från annan offentlig medfinansiärs
medverkan, kommunen och idrottsförbund är vanliga andra offentliga medfinansiärer, de distrikt som
har möjlighet att hos länsstyrelsen att söka bygdemedel kan använda dessa som annan offentlig
medfinansiering. Kontakta någon av de nämnda för att efterhöra intresse för medverkan och vilken
form av ansökan som behöver göras
Arbetssätt med hjälpredan
Rubrikerna i hjälpredan är de samma som i den slutliga ansökan När arbetet är klart överför texten i
hjälpredan till den slutliga ansökan. Ansökan skall insändas elektroniskt och det behövs elegitimation. I de fall som förening ger uppdrag till person eller företag krävs att styrelsen fattar beslut
om att ge den som utarbetar ansökan fullmakt att insända ansökan. OBS: Under vissa rubriker finns
exempel på text som är tänkt tillföra föreningen goda argument inom det landsbygdsutvecklande
området. Föreningen avgör om texten skall finnas kvar förändras eller strykas.
Kontakta ditt distrikt om du vill ha mer information om denna hjälpreda eller annat pågående arbete
inom landsbygdsområdet.
ANSÖKAN OM INVESTERINGSSTÖD TILL LÄNSSTYRELSEN
Uppgifter om sökande. Föreningens namn och organisationsnummer, utdelningsadress, postnummer,
postort, c/o adress= person inom föreningen , telefonnummer- inklusive riktnummer, mobilnummer.
e-postadress.
Kommer investeringen att genomföras på annan adress än din hemadress.
Ja/Nej
Svaret är oftast ja på denna fråga

Gör en tydlig beskrivning av den planerade investeringen
Ange varför Ni ansöker om medel till de åtgärder Ni avser genomföra, försök vara så konkret som
möjligt. Det är bra om Ni i denna text kan få med att åtgärden har goda miljömässiga effekter, likaså
att åtgärden förstärker möjligheten bedriva verksamheter för ungdom samt att anläggningen skall vara
en tillgång för bygden och därmed förstärker möjlighen till samverkan inom det lokala
utvecklingsarbetet. Föreningen kan välja att söka medel inom de fyra nedan nämnda områdena. Mer
om dessa se stödavsnittet längre fram.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då investeringen genomförts. D.v.s. då alla fakturor
betalts och då slutredovisning till stödmyndighet inlämnats
Finns skyldighet att redovisa moms
Ja/Nej
Motivera ditt svar.
Vid nej föreligger ingen skyldighet för närvarande. Vid ja ange varför.
Kontaktpersoner
Kan vara flera inom föreningen, ange namn, utdelningsadress, postort, telefonnummer, mobilnummer,
e-postadress, ansvarsområde inom föreningen.
Välj projekt åtgärdsområde
Åtgärdsområdena som ansökan kan göras inom är
Idrottsanläggningar och samlingslokaler, rekreation och turism, småskalig infrastruktur samt Natur
och kulturmiljöer och inom detta område hus och byggnader, även inom fotbollens anläggningar som
kan vara värda att bevara och utveckla
Välj vilket eller vilka av de fyra ansökningsområdena som omnämnts som ansökan berör.
Som exempel: Endast idrottsanläggning. Bygga om plan, klubblokal ,köpa robott gräsklippare,
installera automatisk bevattning, bygga motionsrum, köpa högtalarutrusning, projektorer, mål, m.m.
Ni kanske också utöver ovan nämnda vill bygga en lekplats då blir svaret att ansvarsområdena är
idrottsanläggning samt rekreation och turism.
Utöver ovan nämnda vill Ni också förbättra belysningen på parkeringen då blir svaret
ansvarsområdena idrottsanläggning, turism och rekreation och småskalig infrastruktur.
Välj det län där du ska genomföra investeringen
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen
Generella frågor om projektet
Beskriv varför du ska genomföra projektet eller investeringen
Den text som följer härefter kan vara en del av svaret på varför projektet skall genomföras. Inom
föreningen ser vi det som angeläget att bidra till bygdens utveckling. De åtgärder vi avser genomföra
stärker möjligheterna att erbjuda aktiviteter och tillgång till en väl fungerande anläggning vilket kan
bidra till att förbättra bygdens tillväxt och attraktionskraft. En nödvändighet för att både företag, andra
organisationer och den offentliga sektorn skall kunna utvecklas. Sammantaget ökar detta möjligheten
till att få nya innevånare och arbetstillfällen. Arbetsinriktningen skall vara långsiktigt hållbar
utveckling. Arbetssättet skall vara jämställt och speciellt skall ungdomars möjlighet att medverka
beaktas.

Är projektet en del av en gemensam lösning på området till exempel destinationsutveckling?
Det man kan tolka in i frågeställningen är om området omfattar ett visst geografiskt område och att
den eller de åtgärder som skall genomföras stämmer överens med de kommunala och andra planer
som finns. Så svaret nedan från en förening borde bli ja.
Ja/Nej
Om ja ovan beskriv hur
Projektet stämmer väl in i de kommunala planerna och kan på ett bra sätt bidra till att stärka den
lokala företagsamheten. De åtgärder som planeras genomförs utifrån de kommunala beslut som finns
för området. Åtgärderna samverkar väl med möjligheten att förstärka samarbetet med skola och
förskola. Därutöver kommer de åtgärder som planeras långsiktigt gynna andra ideella organisationers
och den privata och offentliga sektorns möjlighet att långsiktigt ha anläggningen som en utgångspunkt
för olika aktiviteter.
Kommer du att samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med din
investering?
Ja /Nej
Om ja, beskriv hur. Exempelvis samverkan med byalag, intresseförening, bygdegårdsförening,
företag inom olika verksamhetsområden, LRF kyrkan, m.fl.
Kommer investeringen att leda till att verksamheten blir mer energieffektivt?
Bra om någon form av energibesparande åtgärd ingår.
Ja/Nej
Beskriv kort åtgärden
Kommer projektet att bidra till nya servicepunkter eller samlingslokaler?
Ja/Nej
Om svaret blir ja kan en kort föreningskommentar vara följande
Åtgärden stärker förutsättningarna att tillhandahålla lokaler som både kan erbjuda viss kommersiell
och offentlig service. Därutöver stärks möjligheterna att tillhandahålla ett aktivitetsutbud som utgör en
viktig del av den service som innebär att livskvaliten förbättras.
Utnyttjar din investering ny teknik eller nya metoder?
Bra om någon åtgärd inom området finns med exempelvis tillgång till bra högtalare och bra
projektorer som underlättar mötesverksamhet.
Ja/Nej
Beskriv kort åtgärden.
Ange hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur.
Åtgärden som genomförs förbättrar lokalernas kvalite och därmed ökar förutsättningarna för att fler
innevånare på kort och lång sikt kommer att ha nytta av åtgärdens genomförande. Samtliga av
bygdens xxxxxxx innevånare och därutöver exempelvis sommarboende och övriga
kommuninnevånare som kan använda anläggningen.

Vad är den totala anskaffningsutgiften för den investering som du söker stöd för? Ange i kronor.
Ange den totala kostnaden för de åtgärder som skall genomföras.
Vilken kunskap har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker
stöd för?
Ange att det finns personer inom styrelse, sektioner eller den Ni samarbetar med. Ange gärna typen av
kunskap som har anknytning till åtgärdens genomförande. Avser Ni att anlita lokala företag med
kompetens inom området så ange det.
Vilken erfarenhet har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker
stöd för?
Kan vara inom den verksamhet Ni genomför, erfarenhet från ägande skötsel och drift av anläggning.
Har projektet andra deltagare med relevant kunskap och erfarenhet?
Bra om Ni samverkar med andra organisationer i bygden som kan ha nytta av åtgärden. Om så är
fallet kan den kunskap som finns hos samarbetsparterna beskrivas här.
Ange vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt?
Bra om åtgärden har en bred målgrupp. Ange gärna att åtgärden skall ses som öppen och därigenom
skapa möjlighet för olika intressenter att bedriva verksamhet på anläggningen. Målsättningen är att
utveckla anläggningen till en samlingspunkt som kan ge service till innevånare, skola, bygdens
organisationer, företag och den offentliga verksamheten. Anläggningen skall kunna ta emot barn,
ungdomar, nysvenskar, funktionshindrade, skolor, läger, kommunal omsorgsverksamhet, turister,
företag, sommarboende och besökare.
Ange mätbara mål för projektet/investeringen

Det vi kan se som mätbara mål är
Antalet aktiviteter för alla åldersgrupper och kön.
Om åtgärden bidrar till att utveckla innevånarantalet och företagandet.
Om åtgärden har inneburit ett ökat utbud av aktiviteter som förstärker bygdens
attraktionskraft
Om åtgärden innebär att fler organisationer använder anläggningen och att samverkan inom
det lokala utvecklingsarbetet stärkts.
Ange om möjligt andra mätbara områden, exempelvis energibesparande, att ungdomar fått
möjlighet till sommarjobb, tillfälliga jobb och förstärkt försäljning inom den kommersiella
servicen vid genomförandet av arrangemang exempelvis läger och cuper.
Ange mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till på längre sikt?
Utvecklingen av aktiviteter inom föreningen
Anläggningens utveckling mot bred anläggning som kan vara en tillgång för både privat, offentlig och
ideell sektor
Att antalet innevånare och arbetstillfällen ökar
Att det lokala utvecklingssamarbetet förstärks vilket kan innebära nya innovativa lösningar vad gäller
verksamheter och därtill kopplat ett förstärkt användandet av den lokala infrastruktur som
anläggningen utgör.
Ett långsiktigt hållbart miljöarbete.
Att anläggningen kan ses som en tillgång för den kommunala verksamheten.
Att anläggningen utgör en faktor för att ungdomar vill finnas kvar på hembygden.

Att anläggningen ger föreningen förstärkta möjligheter till att utveckla samarbete mellan stad och land
samt bidra till de nyanländas integration.
Att det lokala samarbetet förstärks vilket förstärker möjligheterna till att hitta nya innovativa
verksamhetsformer.
Beskriv vad som händer efter projektet
Föreningen tar det långsiktiga ansvaret för att utveckla verksamhet och förbättra anläggningen som en
tillgång för bygdens innevånare, organisation och företag.
Arbetet med att stärka samverkan med övriga organisationer skall fortsätta.
Arbetet med att utveckla de ovan angivna långsiktiga effekterna skall stegvis genomföras.
Utvärdering
Om så anses angeläget av genomförs en utvärdering enligt de önskemål som finns hos
stödmyndigheten.
Hur ska ni förvalta och dra nytta av investeringen?
Genom att föreningen beviljats investeringsstöd skapas goda förutsättningar fortsätta bedriva och
utveckla verksamhet och anläggning. Föreningen och bygden i sin helhet kan på så sätt dra nytta av
verksamheten och anläggningen genom att innevånare/medlemmar och företag finns kvar och
intresset för nyetableringar förstärks. Föreningen har genom stödet fått förstärkta förutsättningar att
utvecklas och därigenom till att utveckla bygdens attraktionskraft och tillväxt.
Andra sökta och beviljade stöd
Frågeställningarna svåra att svara på vad gäller vilken typ av stöd och från vem. Helt klart är förening
inte behöver redovisa drift och skötselbidrag. Kontakta länsstyrelsen som bör kunna svara på vilka
stöd som avses inom de två frågeställningarna nedan.
Har du beviljats stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Ja/Nej
Har du sökt stöd som du ännu inte har fått beviljade för de utgifter som du tar upp i denna
ansökan?
Ja /Nej
Har din verksamhet fått annat statligt, kommunalt eller annan offentligt stöd under de senaste tre
beskattningsåren?
Ja/Nej
5 Utgifter
Utgiftstyp
Investering
Övriga åtgärder som planeras

Beskrivning
Åtgärd i klubbhus
xxxxxxx

Belopp
xxxxxxxx
Summa

6 Finansiering
Egen insats alltid 10 %
Annan offentlig medfinansiering från kommun eller Idrottsförbund. Kolla procentsats med
länsstyrelsen. En siffra som ofta omnämns är 25 %.

Övrigt offentligt stöd från länsstyrelsen. Denna summa är beroende av hur mycket annan offentlig
medfinansiering länsstyrelsen vill ha in. En siffra som ofta omnämns 65 %
Summa
xxxxxxxxxxxx
7 Bilagor
Om extern person eller gjort ansökan billäggs föreningens beslut om fullmakt för att ansöka om
investeringsstöd för föreningens räkning till länsstyrelsen,
Beslut om annan offentlig medfinansiering kallas ofta medfinansieringsintyg från kommun,
idrottsförbund. Alternativt biläggs meddelande om att ansökan om annan offentlig medfinansiering
inlämnats till, beslut kommer att meddelas.
Bilägg gärna årsbokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Till föreningen
När Ni gått igenom de frågeställningar i hjälpredan så kan arbetet med att inlämna den slutliga
ansökan påbörjas.
Beslutet kan vara
Att uppdra åt xxxxxxxxxxxx att utifrån innehållet i hjälpredan färdigställa ansökan om
investeringsstöd. OBS: Finns tveksamheter vid ifyllandet av ansökan kontakta länsstyrelsen före
ansökan sänds in.
Att uppdra åt vissa personer att ta fram de bilagor som skall med.
Att om så behövs med företag kolla vissa kostnader.
M.m.

INVESTERINGSSTÖD INOM LANDSBYGDSPROGRAMMET
SOM KAN SÖKAS AV FÖRENINGAR HOS
LÄNSSTYRELSEN
För fotbollsföreningar finns fyra olika stöd att söka hos
länsstyrelsen

Idrottsanläggningar och samlingslokaler



Investeringar i material, utrustning, maskiner




Köp av tjänster (arkitekter, ingenjörer, konsulter)
Programvara

Vid köp av begagnad utrustning måste man intyga att den tidigare ägaren inte har fått
inköpsstöd för utrustningen. Minsta ansökningssumma 100 000 kr
Rekreation och turism



Investeringar i badplatser, lekplatser, vandringsleder, cyklar, kanoter, skotrar. Allt fritt att använda
för allmänheten



Framtagande och spridning av turistinformation (broschyrer, webbplatser, skyltar) för information om
bygden och dess natur- och kulturarv. Minsta ansökningssumma 100 000 kr

Småskalig infrastruktur



Vägbelysning, mindre vägar, bryggor, broar



Pendelparkeringar, system för samåkning



Minsta ansökningssumma 50 000 kr

Natur och kulturmiljöer



Bevara och restaurera samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla

Vilka föreningar kan söka?
Fotbollsföreningar på orter med färre än 3000 invånare.

Hur mycket investeringsstödstöd får man?
Kostnaderna inom stödområdena idrottsanläggningar och samlingslokaler, rekreation och turism samt
småskalig infrastruktur ska vara minst 100 000 kr. Inom natur- och kulturmiljöer minst 50 000 kr.
65%

ger länsstyrelsen

25%

är offentlig medfinansiering (Idrottslyftet, kommun, Allmänna arvsfonden

10%

är egen insats (eget arbete räknas ej)

Ovan nämnt kan komma att variera kolla med länsstyrelsen vad som gäller

När söker man?


Handläggning av ärenden i januari 2016



Beslut och ev. utbetalning av medel under våren 2016



Möjligheten att ansöka om medel är öppen under hela landsbygdprogramsperioden fram t.o.m. 2020.

Hur söker man?
Ansökan görs digitalt på en särskild blankett som finns på Jordbruksverkets hemsida. Ansökan måste göras
av behörig person i föreningen (ordförande, firmatecknare el. dyl.).

Om ansökans innehåll se hjälpreda investeringsstöd och om
hur du ansöker se Jordbruksverkets hemsida.
När betalas pengarna ut?
Stödet betalas ut när nedanstående är uppfyllt:






Beslut om stöd erhållet
Hela eller delar av investeringen genomförd
Alla kostnader i samband med investeringen betalda
Ansökan om utbetalning och utgifterna godkända av länsstyrelsen

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/

