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Utveckla din ort med
bygdemedel
 

Är du med i en förening i Älvkarleby kommun eller i Söderfors i
Tierps kommun? Jobbar ni för att utveckla bygden eller göra det
bättre för de som bor där? Då kan ni ansöka om bygdemedel för
utvecklingsprojekt som ni vill genomföra.

Projekt som gynnar bygden
 

Ni kan söka bygdemedel för många olika typer av
investeringar och projekt som lyfter bygden. Det kan
exempelvis vara att rusta en samlingslokal, bygga ett
utegym, markera stigar och leder eller anordna
arrangemang som utebio. Det går inte att ansöka om
medel för exempelvis driftskostnader, underhåll eller
lös inredning.

 

Vem kan söka bygdemedel?
 

Ideella föreningar, företag och kommuner kan ansöka
om bygdemedel. Tanken med stödet är att så många
som möjligt i bygden ska ta del av investeringen.
Föreningar måste vara registrerade och ha ett
organisationsnummer. Enskilda företagare kan söka
stödet förutsatt att bidraget används för bygdens
bästa och inte i eget vinstsyfte.

 

Så här ansöker ni
 

Ni kan skicka in ansökan om bygdemedel mellan 1
februari och 28 februari 2023. Ansökan är digital och
görs på länsstyrelsens webbplats. Det är föreningens
firmatecknare eller en person som fått fullmakt av
föreningens firmatecknare som ska göra ansökan.

 

Vad ska en ansökan innehålla?
 

En komplett ansökan om bygdemedel ska innehålla:
• En redogörelse för projektet eller investeringar och

hur det gynnar bygden,
• En detaljerad kostnadsberäkning. Gärna med en

kompletterande offert,
• Ett beslutsprotokoll som bekräftar att föreningen

fattat beslut att ansöka om bygdemedel,
• Ett protokoll från det senaste konstituerande

styrelsemötet/stadgarna för att bekräfta
firmatecknare,

• Föreningens verksamhetsberättelse.

 

Var kommer pengarna ifrån?
 

Bygdemedel är en ersättning som
vattenkraftsföretagen betalar till bygder som blivit
påverkade av utbyggnaden av vattenkraft. Det är
länsstyrelsen som fattar beslut om hur medlen ska
fördelas. Bestämmelser om bygdeavgifter finns i Lag
(1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter finns i
förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.

 

Tänk på det här
 

Ni kan inte få bygdemedel för egen arbetstid, lös
inredning, driftskostnad eller investeringar som är i
fortsatt behov av bidrag efter att investeringen är
genomförd. Bygdemedel lämnas heller inte till
investeringar som kan orsaka oförutsedda utgifter för
stat eller kommun. Kreditupplysning tas på samtliga
organisationer som ansöker om medel.
 
Ni kan påbörja investeringen eller projektet efter att
ni har skickat in en ansökan om bygdemedel och får
ta med kostnader från det datum som ansökan kom
in till länsstyrelsen. Tänk i så fall på att ni gör det på
egen risk och får stå för kostnaderna själva om ni får
ett negativt beslut. Om ni beviljas bygdemedel
kommer medlen betalas ut i efterhand när ni har
redovisat betalda utgifter.

 

Så handläggs er ansökan
 

När utlysningstiden gått ut läser länsstyrelsen igenom
alla ansökningar och skickar dem sedan på samråd till
kommunen. Kommunen får möjlighet att yttra sig
om varje ansökan innan länsstyrelsen fattar ett
prioriteringsbeslut. Beslut meddelas under våren/tidig
sommar. För år 2023 har Länsstyrelsen Uppsala län
cirka 150 000 kronor att fördela i bygdemedel.
 
Checklista och kontaktuppgifter på nästa sida och
länk till ansökan



Checklista inför ansökan
 

Detta ska vara med i er ansökan:

• Syfte och mål med projektet,
• En beskrivning av projektet/insatsen

och en grov tidplan,
• Detaljerad kostnadsberäkning

(budget),
• Projektplan (om relevant)
• Föreningens organisationsnummer

och kontonummer,
• Mötesprotokoll där det framgår att

föreningen söker bygdemedel för ett
visst projekt eller insats,

• Uppgifter om behörig firmatecknare.
Om någon annan än firmatecknaren
skickar in ansökan ska en fullmakt
upprättas som bekräftar att
föreningen godkänner att personen
skickar in en ansökan i föreningens
namn,

• Kort historik om föreningen där det
framgår var föreningen är verksam,
hur länge föreningen funnits, vad
föreningens syfte är och ungefärligt
antal medlemmar.

• Länsstyrelsen kan komma att begära
ytterligare handlingar från er om
myndigheten bedömer att det behövs
i handläggningen. Det kan exempelvis
vara offerter om projektet/insatsen är
kostsam eller till exempel vara
beskrivningar av projektets
miljöpåverkan.

Kontaktuppgifter
 

Om du har frågor om bygdemedel är du välkommen
att kontakta länsstyrelsens handläggare, Ted Bergman
eller Matilda Markne.
E-post:
ted.bergman@lansstyrelsen.se,
matilda.markne@lansstyrelsen.se.
Vi nås på telefon via länsstyrelsens växel, 010-223 30
00.
 
Alternativt kan ni kontakta enheten för
landsbygdsutveckling via
landsbygdsutveckling.uppsala@lansstyrelsen.se.  
 
Information om hur Länsstyrelsen hanterar dina
personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/
dataskydd.

 

Länk till ansökan på
Länsstyrelsens webbplats
 

Utveckling med bygdemedel
Adress: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/natur-
och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/
utveckling-med-bygdemedel.html
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