Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings
kommuns Landsbygdsfond
Nyköpings kommuns landsbygdsfond som också benämns Landsbygdsmiljonen ger
möjlighet för föreningar på landsbygden i Nyköpings att söka medel för projekt/åtgärder.
Ansökningar prövas mot kommunens landsbygdsstrategi vars övergripande mål är:
•
•
•
•
•
•

skapa förutsättningar för ett ökat boende på landsbygden
använda ny teknik i utvecklingen av service och infrastruktur
fortsätta bredbandsuppbyggnaden i samverkan med byalag och intresseföreningar
pröva nya okonventionella lösningar med hjälp av modern teknik som till exempel
mobila lösningar för tjänster/samhällsservice
och internetbaserad livsmedelshandel med hemkörning
utveckla och ta tillvara föreningsliv, sociala nätverk och mötesplatser.

Föreningar med säte i Nyköpings kommun och på Nyköpings landsbygd har möjlighet att hos
kommunstyrelsen ansöka om medel för projekt/åtgärder inom ramen för Nyköpings
landsbygdsstrategi.
Arbete inför bildande av Lokal Servicepunkt LSP, digital lanthandel eller förarbete i byalag
inför bredbandsutbyggnad samt projekt som bidrar i arbetet i arbetet med att forma Sörmland
och Nyköping som matcentrum prioriteras. Bidrag utgår ej för investeringar i fastighet och
mark.
Förening kan söka max 75 000 kr per kalenderår och kan beviljas bidrag en gång per
kalenderår samt uppmanas att hitta medfinansiering, vilken anges i ansökningsblanketten.
Ansökan skickas till Kommunstyrelsen Nyköpings kommun 611 83 Nyköping alternativt till
kommun@nykoping.se på för ändamålet framtagen blankett (se nedan)
Inkommen ansökan går till Nyköpings Kommunbygderåd för yttrande. I de fall ansökan faller
inom verksamhetsnämnds ansvarområde kommer även berörd nämnd att ges möjlighet att
yttra sig över ansökan.
Kontaktperson i Nyköpings kommun är landsbygdslots vid Näringslivsenheten. Vid
bedömning av ansökningar kommer inkomna yttranden och kommunens landsbygdsstrategi
att vara vägledande.
------------------------

Ovanstående regler gäller under den tid som landsbygdsfonden är aktiv

Ansökningsblankett för medel ur Nyköpings kommuns
landsbygdsfond
Föreningens namn___________________________________________________________
Organisationsnummer och säte_________________________________________________
Kontonummer/Bankgiro_______________________________________________________
Ort i Nyköping där föreningen verkar_____________________________________________
Projektet/åtgärden som ansökan avser___________________________________________
Utförlig projektbeskrivning är bifogad
Hur mycket pengar som ansökan avser (max 75 000 kr)_____________________________
Övriga sponsorpengar eller egna ideella insatser___________________________________
Har föreningen något löpande bidrag (t ex verksamhetsbidrag
eller hyresbidrag) från Nyköpings kommun och i så fall hur mycket_____________________
Har föreningen erhållit medel från Kultur- och Fritidsnämnden
avseende medlemsbreddning eller upprustning av lokaler ____________________________
Ekonomisk kalkyl för projektet/åtgärden är bifogad
Föreningens årsredovisning är bifogad
Kommer projektet/åtgärden, om ansökan bifalles,
att generera ökade driftskostnader för föreningen___________________________________
Efter att ansökan har beviljats och projekttiden är slut behöver vi få tillbaka en
kostnadsredovisning samt utfall/effekt av projektet.
Datum & Ort________________________________________________________________
Underskrift_________________________________________________________________
Namnförtydligande___________________________________________________________
E-post_____________________________________ Telefon_________________________

