2016-03-19
EXEMPEL PÅ TEXT I ANSÖKAN SOM HAR INLÄMNATS AV TORSÖ BYGDEGÅRDS
& IDROTTSFÖRENING ( TBIF) DEN 18 MARS TILL LÄNSSTYRELSEN.
Inledning
Med förhoppning om att detta exempel skall underlätta för andra föreningar att söka
investeringsstöd utsänds detta exempel. Denna ansökan har utarbetats på så sätt att
föreningen tagit fram fakta och underlag inom de rubriker som ansökan omfattar. För
färdigställandet av den slutliga ansökan som gått in har tjänst köpts av
Hushållningssällskapens Förbund i Skaraborgs län. Med kännedom om hur arbetet med
ansökningar genomförs i landet kan nämnas att visa föreningar har kompetens att klara av
att utforma ansökan andra köper den kunskapen. För att få mer information om ansökan
vänd Er till distriktsförbundet och länsstyrelsen
Med vänliga hälsningar
Benny Jansson
Svenska Fotbollförbundets sakkunnige inom landsbygdsområdet
ANSÖKAN OM STÖD TILL UTVECKLING AV IDROTTSPLATS, BYGDEGÅRD OCH
CAMPING.
Inledning
Med förhoppningen om att detta exempel på ansökan skall kunna vara till hjälp då andra
föreningar planerar att ansöka om medel översänds detta exempel. Jag (Benny Jansson) har
själv varit med i utarbetandet av innehållet i ansökan. För det slutliga färdigställandet har
föreningen köpt tjänst av Hushållningssällskapen. Exemplet omfattar alla rubriker i ansökan
men vissa personaliga uppgifter har tagits bort.
Uppgifter om sökanden
Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening
Att. Föreningens kontaktperson
Kontaktpersonens adress
Kontaktpersonens telefon och mail

Föreningens organisationsnummer

Ansöker du för egen räkning
Nej
Kommer du att genomföra investeringen på annan adress än din hemadress
Ja
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Generella uppgifter om ansökan
Gör en tydlig beskrivning av den planerade investeringen
Torsö BIF bedriver verksamhet inom områdena idrott, motion, kultur och turism.
Föreningen äger anläggningen som består av Torsö Bygdegård och Strandvallen och ansvar
för drift och underhåll. Anläggningen kan beskrivas som en idrotts- och fritidsanläggning
som består av ytor för idrott, motion och kultur- och mötesverksamhet. Anläggningen är
öppen för alla åldersgrupper och är handikappanpassad. Som en del av verksamheten
bedrivs en besöksverksamhet som består av stuguthyrning och camping till turister och
uthyrning för lägerverksamhet. Besöksverksamheten är en förutsättning för att anläggningen
ska kunna finnas kvar och utvecklas.
Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening avser att genomföra ett antal investeringar för att
utveckla och förbättra aktivitetsmöjligheterna genom att förstärka anläggningens
funktionalitet och attraktionskraft. Efter genomförda investeringsåtgärder och förbättringar
kommer anläggningen att vara betydligt mer attraktiv för idrottsverksamhet,
kulturarrangemang, fester och besöksnäring.
Åtgärder planeras inom två olika områden:
1. Åtgärder inom Torsö Bygdegård för att förbättra förutsättningarna som
samlingslokal
För att föreningen i framtiden skall kunna utgöra en plats för större och mindre
sammankomster som ökar det lokala aktivitetsutbudet söks bidrag till att kunna
tillhandahålla bra högtalarteknik som också fungerar för hörselskadade, projektor och nya
stolar till sammanträdesrum.
Bygdegården uthyrs ofta till olika typer av större och mindre sammankomster av den
anledningen är det viktigt att tillhandahålla ett väl fungerande kök därför söks bidrag till
inköp av nya spisar inkluderande varmluftsugnar och två stycken spisfläktar.
I anslutning till bygdegårdens entré finns en större altan. Denna utgör ofta en samlingsplats
vid genomförandet av större festligheter. Entrétrappan behöver byggas om och få ett mer
funktionellt utseende och även utrustas med halkskydd. För att skapa möjlighet att även
utnyttja altan i anslutning till stora salen och därigenom utöka samlingsytorna och skapa
möjlighet för större sammankomster söks också bidrag för inköp av funktionella och
gästvänliga utemöbler.

2. Åtgärder inom fotbolls, motions-/fritidsanläggningsområdet för att öka
aktivitetsutbudet och intäktsmöjligheterna
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I bygdegårdens källarvåning finns nu en motions- och styrketräningslokal. Intresset för
denna typ av aktiviteter har ökat vilket innebär att motions och styrketräningslokalen är för
liten. Bidrag söks för att utöka lokalytan och även utöka utbudet av redskap.
Intresset från föreningar att besöka Torsö för genomförandet av fotbollsläger har ökat
framförallt för genomförande av ungdomsläger. Möjligheten att erbjuda lägerverkssamhet
begränsas idag av att bevattning måste genomföras dagtid. Bidrag söks därför till en
automatisk bevattningsanläggning som kan fungera under nattetid och därför ge utrymme
åt mer träningstid dagtid. Anläggningen behöver också kompletteras med två nya 11mannamål. Deltagarna på träningsläger innebär viktiga intäktsmöjligheter för föreningen
och företagare verksamma inom uthyrnings – och restaurangverksamhet. En utökad
lägerverksamhet ökar också utbytet mellan ungdomar i staden och på landsbygden.

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört investeringen. D.v.s. då alla
fakturor betalts och då slutredovisning inlämnats till stödmyndigheten
2017 – 12-31
Är du skyldig redovisa moms för investeringen
Ja föreningen har 50 % avdragsrätt för moms på de åtgärder som kan ha betydelse för
genomförandet av den turistverksamhet föreningen bedriver.
Kontaktpersoner
TBIF valde här att fylla i två kontaktpersoner varav en var ordföranden med inriktning att
svara på verksamhetsfrågor och en var kassören med kunskap om ekonomi. De uppgifter
som skall fyllas i är.
Namn
Utdelningsadress
Postnummmer
Postort
Land
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde inom föreningen
Välj projekt, åtgärdsområde= Se vilka områden som finns i stödvillkor som finns i slutet
på detta dokument
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Idrottsanläggningar och samlingslokaler
Välj det län där du ska genomföra investeringen
Västra Götalands län
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen
Mariestad
Beskriv varför du ska genomföra projektet eller investeringen
De åtgärder som ska genomföras stärker tillgången till en väl fungerande anläggning för
bygdens invånare, besökare, övriga organisationer och företag och ger också möjligheter att
på kort och lång sikt utveckla verksamheten. Åtgärderna ökar aktivitetsutbudet på
anläggningen och ger också ökade intäktsmöjligheter för föreningen vilket borgar för en
långsiktighet. På så sätt kan föreningen utvecklas och samtidigt bidra till att stärka
kommunens och bygdens tillväxt och attraktionskraft.
Förutsättningen att nå den utveckling som ovan nämns är att arbetet utförs på ett sätt som är
långsiktigt hållbart, jämställt och speciellt beaktar ungdomars möjlighet att medverka.
Är projektet en del av en gemensam lösning på området till exempel
destinationsutveckling= Här har fyllts i hur anläggningen passar in i den kommunala
planeringen och bygden i sin helhet
Ja
Det görs satsningar på t.ex. elnät och bredband i bygden för att öka attraktiviteten för boende
och företagande. I det sammanhanget är Torsö Bygdegård en viktig pusselbit som
samlingsplats.
Mariestad marknadsför sig som sjöstaden och inom besöksnäringen är Torsö en viktig
resurs. Det finns planer på samarbete genom t.ex. ett Leaderprojekt för att utveckla Ö-riket
Torsö, ett mer sammanhållet besöksmål som även kan inkludera t.ex. Brommö och Djurö. I
ett sådant sammanhang kan Torsö Bygdegård utgöra en samlingspunkt, både för invånare
och besökare.

Kommer du att samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband
med din investering?
Ja
Genomförandet av åtgärderna kräver specialkunskap via upphandlade entreprenörer.
Ambitionen är att så långt som möjligt anlita entreprenörer i närområdet. Vid inköp av
utrustning kommer samråd att ske med Torsö Friskola, arbetsgruppen Torsö Skärgårdsråd
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samt organisationer och företag som ofta använder anläggningen för genomförandet av
aktiviteter.
Kommer investeringen att leda till att verksamheten blir mer energieffektivt
Ja
En viktig inriktning av allt arbete är att den verksamhet, drift och investeringar skall
genomföras miljövänligt. Föreningen har en miljöpolicy som uppfyller Miljökvitto 1, 2 och 3
från Bygdegårdarnas Riksförbund.
Nya spisar i bygdegårdens kök har en tydlig, energibesparande effekt. Vid inköp av
köksmaskiner och vitvaror försöker vi givetvis välja de med låg energiförbrukning (klass A)
inom det energiklassningssystem som finns för dessa produkter. Miljökrav kommer även att
ställas på annat material som köps in.
Bevattning nattetid med en automatisk bevattningsanläggning kan också ses som en
miljöinvestering eftersom den kräver betydligt mindre vatten och därmed elström. Genom
att den nya bevattningsanläggningen kan köras så att den täcker hela planen samtidigt
innebär detta att tiden för bevattning kan begränsas, vilket reducerar energiförbrukningen.
Energiförbrukningen påverkas också positivt av att den centrifugalpump som köps in är
varvtals-/frekvensstyrd. Om/när bevattning sker som idag, dagtid under sommaren, så
torkar en betydande del av vattnet bort redan innan det har nått gräsets rötter. Den nya
bevattningsanläggningen utgör också en miljöåtgärd genom att bilresor för tillsyn och
flyttning av bevattningsanläggning kan reduceras.
Projektet har kopplingar till nationella miljömål, kulturmiljömål och friluftsmål:
Ett av de nationella miljömålen är begränsad klimatpåverkan med energianvändning som
indikator. I och med de energibesparande åtgärder som görs i projektet finns en koppling till
detta mål.
Ett av friluftsmålen är: Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Det handlar om
att friluftsliv och turism ska stärka den lokala och regionala attraktiviteten. Där är en sådan
anläggning/verksamhet som Torsö BIF driver en viktig pusselbit.
Ett av kulturmiljömålen är: En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. Fotbollsanläggningar ses som ett modernt
kulturarv och kan därigenom vara en länk mellan kulturmiljö och samhällsutveckling.

Kommer projektet att bidra till nya servicepunkter eller samlingslokaler
Ja
Genom att anläggningen blir mer attraktiv så stärks möjligheterna att utveckla den kiosk och
receptionsverksamhet som bedrivs under sommaren. När anläggningens attraktionskraft i
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sin helhet förstärks stärks möjligheterna att anläggningen i framtiden kan tillhandahålla
olika typer av serviceaktiviteter inom privat och offentlig verksamhet. TBIF samarbetar i
nuläget med Torsö friskola genom att skolan använder anläggningen för olika typer av
ungdomsinriktade frilufts-, motions- och kulturaktiviteter.
Utnyttjar din investering ny teknik eller nya metoder?
Ja
Torsö kommer inom en nära framtid att ha tillgång till bredband. Föreningen är medlem i
Torsö Skörgårdsfiber och har ansökt om den anslutning som gör tillgång till bredband
möjligt på hela anläggningen. Genom att ansöka om medel till ny högtalare och nya
projektorer är föreningens ambition att tillhandahålla den moderna teknik som behövs för
genomförandet av olika aktiviteter. Den planerade installationen av en automatisk
bevattningsanläggning innebär att bevattning kan ske på så sätt att tillgång till olika typer av
aktiviteter på fotbollsplanen i större utsträckning kan erbjudas dagtid.
Ange hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur.
560
Vad är den totala anskaffningsutgiften för den investering som du söker stöd för? Ange i
kronor.
600 000 kronor
Vilken kunskap har du eller din organisation som har betydelse för den investering som
du söker stöd för?
Med anledning av att TBIF äger anläggningen har det varit ett naturligt arbetssätt att till
föreningens styrelse och sektioner knyta personer med intresse och kunskap om den
verksamhet och anläggning föreningen har ansvar för.
I dagens styrelse finns:
Ordförande som är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör
Kassör som är utbildad ekonom
Styrelseledamot som har kunskap inom bygg- och anläggningsarbete
Anställd vaktmästare som är utbildad snickare och fastighetsskötare
Inom föreningen (medlemmar) finns dessutom en bred kompetens och specialistkunskap
inom många olika områden, vilket föreningen har stor nytta av. Flera av dessa medlemmar
kommer på olika sätt att hjälpa till med att genomföra planerade åtgärder.
Vilken erfarenhet har du eller din organisation som har betydelse för den investering som
du söker stöd för?
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TBIF har sedan starten 1934 varit ansvarig för verksamhet, drift och investeringar i
anläggningen. Det har varit naturligt att ta vara på de kunskaper och erfarenheter som finns
på bygden inom om verksamhets- och anläggningsutveckling. Föreningen har under en
längre tid haft en halvtidsanställd vaktmästare som är utbildad snickare och som stegvis har
inhämtat kunskaper och byggt upp erfarenhet inom de olika fackområden som arbetet
bedrivs inom.
Dessutom har föreningen genomfört ett antal större investeringar med hjälp av upphandlade
entreprenörer, t.ex. ombyggnation av fotbollsplan, bygdegård, installation av ny
värmeanläggning för pellets, byggnation av uthyrningsstugor m.m. Inom ramen för
ordinarie verksamhet inträffar driftsavbrott som också krävt större eller mindre
upphandlingar.
Föreningen har även tidigare erfarenhet av att driva projekt med extern projektfinansiering,
t.ex. totalrenovering av bygdegården samt anläggning av Torsö camping inkl.
uthyrningsstugor.

Har projektet andra deltagare med relevant kunskap och erfarenhet?
Genom att föreningens anläggning används av flera målgrupper så finns också en kunskapsoch erfarenhetsbank hos de föreningar och företag som nu använder anläggningen.
Ange vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt?
Anläggningen skall vara öppen för alla målgrupper som är verksamma inom idrott, motion
friluftsliv och olika typer av kulturverksamhet. Anläggningen kan erbjuda plats för möten
inom ideell privat och offentlig verksamhet. Föreningen kommer i enlighet med nuvarande
verksamhet aktivt arbeta för att anläggningen utgör en tillgång för öns övriga organisationer,
ideella föreningar och företag, En målgrupp som föreningen anser som mycket viktig att
skapa goda förutsättningar för är ungdomar vilket bl.a. kan förverkligas fortsatt samarbete
med Torsö Friskola och genom den ungdomsverksamhet föreningen driver.
Ange mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till
Antal användare av motions- och styrketräningsrummet ökar med 50% (nuläge: ca 500)
Uthyrning av bygdegården till större och mindre sammankomster ökar med 30 tillfällen per
år (nuläge: 105)
10 organisationer i Mariestads kommun skapar nya aktiviteter i bygdegården
Antalet läger och uthyrning för externa matcher ökar med 10 under perioden april – oktober
(nuläge: ca 10 per år)
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På bevattningsanläggningen minskar energiförbrukningen med 30% och vattenförbrukning
med 50% jämfört med nuvarande anläggning
Energiförbrukningen i köket minskar också, men det är svårt att ange en siffra eftersom detta
beror på hur mycket anläggningen används
Mätbara mål på längre sikt:
Föreningen utvecklar fler aktiviteter som lockar ytterligare 50 ungdomar
Kommunen ser anläggningen som en samlingsplats i bygden och anordnar årligen ett lokalt
utvecklingsmöte tillsammans med Torsö BIF/Torsö Skärgårdsråd i Bygdegården.
På anläggningen kan en kiosk hållas öppen maj-september som även erbjuder ett enklare
utbud av livsmedel till boende/sommarboende.
Samlingsplatsen Bygdegården bidrar till bygdens attraktivitet och är en del i att
invånarantalet ökar med i snitt 10 invånare per år.
Beskriv vad som händer efter projektet
Föreningen tar det långsiktiga ansvaret för att förvalta investeringen och utveckla
verksamhet som en tillgång för bygdens innevånare, organisation och företag.
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
dra nytta av verksamheten och anläggningen genom att invånare/medlemmar och företag
finns kvar och intresset för inflyttning och nyetablering av företag förstärks. Föreningen har
genom stödet fått förstärkta förutsättningar att utvecklas och därigenom att bidra till
bygdens attraktionskraft och tillväxtmöjligheter.
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
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Nej
5 Utgifter
Investering i fritidsanlägg, fotbollsplan och samlingslokal

445 000 kr

Övriga utgifter, utrustning och arbete

155 000 kr

6 Finansiering
Egen insats

60 000 kr

Övrigt offentligt stöd från kommunen

150 000 kr

Sökt projektstöd från länsstyrelsen

390 000 kr

7 Bilagor
Om extern hjälps köps för färdigställandet av ansökan skall föreningen fatta beslut om att ge
den anlitade fullmakt.
Beslut om annan offentlig medfinansieringsintyg från kommun, idrottsförbund. Alternativt
biläggs meddelande om att ansökan om annan offentlig medfinansiering inlämnats till.
Bilägg vilka som föreningen gett firmateckningsrätt, årsbokslut, revisionsberättelse,
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan

Februari 2016
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)
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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
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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/
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