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Sammanfattning
Utvecklingsstödet ska komplettera kommunens övriga stöd för utvecklingsinsatser på de de strategiska
orterna i kommunen. Syftet med projektstödet är att stimulera lokala krafter att genomföra insatser
som kan utveckla orten eller dess omland. Stödet kan sökas av en förening för utvecklingsinsats som
riktar sig till alla på orten/omlandet. Den strategiska utvecklingsgruppen prioriterar och tar fram
beslutsunderlag för politiskt beslut om fördelning av stödet.

Inledning
Åtvidabergs kommun bedriver strategiskt utvecklingsarbete på landsbygden i samverkan med lokala
utvecklingsgrupper, strategiska grupperna, i Björsäter, Grebo, Falerum och i Hannäs socken.
Inom landsbygdsutveckling avsätts årligen resurser från kommunen för att göra investeringar och
genomföra utvecklingsprojekt på landsbygden. Investeringsmedel ställer särskilda krav, bland annat
ska insatser främst göras på kommunens fastigheter och insatserna måste uppgå till minst ett
prisbasbelopp för att räknas som investering vilket gör att investeringsmedel inte kan användas för alla
typer av projekt. Även kommunens riktlinjer för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet
ställer särskilda krav som kan vara begränsande för vissa utvecklingsprojekt.
Åtvidabergs kommun vill uppmuntra till olika former av lokala initiativ för utvecklingsinsatser som
utvecklar de strategiska orterna med omland och utvecklingsstödet för de strategiska orterna är ett
projektstöd som ska komplettera investeringsmedlen och de övriga föreningsstöden. Syftet är att
förenkla för lokala krafter att genomföra utvecklingsprojekt för befolkningen i sitt närområde.

Stödets utformning
Utgångspunkten är att utvecklingsstödet fördelas lika mellan de strategiska utvecklingsorterna. Om en
ort inte har tillräckligt många ansökningar om stöd kan medlen omfördelas till andra orter. Det är
möjligt för två strategiska orter att samverka och söka tillsammans eller överlåta stödet till varandra.
Syftet är att stödet ska användas för utvecklingsinsatser som hela befolkningen på orten med omland
kan få tillgång till och ska inte kräva medlemskap i förening. Stödet får användas som delfinansiering
inom ett längre utvecklingsprojekt. Stödet kan också användas för vidareutveckling av en anläggning.
Stödet kan också användas som offentlig medfinansiering vid ansökan om stöd från annan myndighet
som kräver offentlig medfinansiering.

Vem kan söka?
Projektidén kan komma från en privatperson, företag eller annan organisation men aktören behöver
samverka med en förening som ansöker om stödet. För att kunna söka stödet krävs att föreningen är
godkänd och registrerad i Åtvidabergs kommuns föreningssystem, FRI. För att bli godkänd och
registrerad ska protokoll från konstituerande möte, budget samt verksamhetsberättelse inkomma till
Åtvidabergs kommun. Läs mer om Allmänna bestämmelser – grundregler för föreningsstöd i
“Riktlinjer för ekonomiskt stöd för kultur- och fritidsverksamhet i Åtvidabergs kommun”.
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Ansökan och beslut
Ansökan om stöd sker via det digitala föreningsregistret FRI på Åtvidabergs kommuns webbplats.
Åtvidabergs kommun sammanställer ansökningar för respektive ort och kontrollerar att de uppfyller
allmänna bestämmelser - grundregler för föreningsstöd och går i linje med kommunens mål och
vision. De strategiska utvecklingsgrupperna delges underlagen och presenterar förslag till beslut på ett
strategiskt gruppmöte. Samhällsbyggnadsutskottet delges förslaget till beslut och fattar beslut om
projektstödet på delegation.

Avgränsningar
Ekonomiskt stöd kan inte beviljas för påbörjade arbeten eller gjorda inköp om inte
samhällsbyggnadsutskottet särskilt medgivit detta. Stödet kan inte användas för finansiering av avgift
för myndighetsbeslut som fattas av Åtvidabergs kommun. Stödet får inte användas för att bekosta
löpande verksamhet. Stödet kan undantagsvis användas för renoveringsinsats som inte omfattas av
kommunens andra ekonomiska stöd till föreningar.

Ansökan ska innehålla
•

Kort beskrivning av varför ni gör ansökan, hur arbetet ska ske och vilka aktiviteter som
planeras att genomföras

•

Kontaktperson hos den sökande parten

•

Översiktlig redovisning av kostnader

Ansökningsperiod
Ansökan sker normalt senast 25 februari. Strategiska utvecklingsgrupperna hanterar ansökningarna
under mars och samhällsbyggnadsutskottet fattar på delegation beslut om utdelning av stöd under
april. Under 2022 gäller särskilda förutsättningar med anledning av att riktlinjerna antas vid
halvårsskiftet.

Information och kommunikation
Det ska tydligt framgå vid kommunikation och information att Åtvidabergs kommun är bidragsgivare
till exempel på tryckt material, annonser, affischer. På webbplatser eller liknande ska Åtvidabergs
kommuns logotyp användas.

Uppföljning och redovisning
Åtvidabergs kommun har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar som rör projektet. Den sökande
organisationen ska underrätta kommunen om förhållanden som påverkar projektet.
När projektet är slutfört ska en återrapportering göras skriftligen till kommunen där effekterna av
projektet redovisas. Muntlig presentation av projektet ska också göras på ett strategiskt gruppmöte.
Om insats som beviljats stöd inte genomförs ska medlen återbetalas till kommunen som kan fördela
stödet till annat projekt.
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