Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer
- utlysning av särskilt stöd till insatser på landsbygden
FAKD

Länsstyrelsen söker dig som vill genomföra projekt för
att bevara eller utveckla natur- eller kulturmiljöer på
landsbygden i Kalmar län.

Vem kan få stöd?
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner,
föreningar, företag och andra organisationer.

Länsstyrelsen i Kalmar län gör nu en extra satsning på
investeringar för att bevara, restaurera eller utveckla naturoch kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Ansökan och beslut
Ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida via
mina sidor, http://www.jordbruksverket.se/

I Kalmar län prioriteras särskilt insatser för naturmiljö till
åtgärder i sandiga marker, friställning av gamla ädellövträd
och blomrika gräsmarker. De insatser i kulturmiljön som
särskilt prioriteras är olika överloppsbyggnader och
värdefulla landskapselement.

Beslut fattas i särskild ordning under juni 2019,
under förutsättning att ansökan är komplett.

Landsbygd som definition är områden utanför tätort med
mer är 3 000 invånare.
Utlysningen omfattar ca 1 500 000 kr.
Syfte
Stödet är ett projektstöd där syftet är att bidra till att bevara
och utveckla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.
Ditt projekt ska bidra till att stärka landskapets natur- eller
kulturvärden inom en by eller bygd. Detta innebär att
projektet på något sätt ska utveckla området till en miljö
som är attraktiv att bo i vad gäller friluftsliv och rekreation.
Det ska också ge bättre förutsättningar för turism och annat
företagande inom bygden.
Investeringsstöd lämnas för:
• Att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
inklusive överloppsbyggnader,
• Att återskapa park- och trädgårdsmiljöer, murar,
gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer
• att anlägga småbiotoper och andra värdefulla
naturmiljöer.
Du kan få stöd för:
• Köp eller avbetalningsköp av nytt eller återanvänt
material
• Tjänster för att planera och genomföra
investeringen
Bedömning
Urval och prioritering kommer att göras utifrån de nationella
och regionala urvalskriterier som beskrivs i den regionala
handlingsplanen för Kalmar län.
Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill
diskutera din projektidé innan ansökan. Du kan läsa mer
om stöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer på
Jordbruksverkets hemsida.

Ansökningar ska vara inkomna till
Länsstyrelsen Kalmar län senast den 28
februari 2019 via Jordbruksverkets e-tjänst.
Högsta ersättningsnivå
Stöd lämnas med upp till 90 procent av de
utgifter som ger rätt till stöd.
Observera: Av dessa 90 procent ska 25 procent
vara annan faktisk offentlig finansiering.
Sökande måste själv ordna projektets
medfinansiering.
10 procent ska vara egen finansiering.
Undantag för stödnivå finns beroende på vem
som är sökande, se regional handlingsplan för
Kalmar län.
Stöd beviljas inte till ansökningar med mindre än
50 000 kr i stödberättigade utgifter.
I Kalmar län är högsta stödbelopp per stödmottagare 600 000 kr från landsbygdsprogrammet.

Exempel finansieringsmodell
Utgift för åtgärd inom kulturmiljö

400 000 kr

Finansiering
Privata kontanta medel 10 %
Stöd Landsbygdsprogrammet
Annan offentlig finansiering

40 000 kr
270 000 kr
90 000 kr

Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Kalmar län
Eivor Nilsson, handläggare ansökan,
Telefon 010 – 223 86 56
Välkommen med din ansökan!

