Handlingsplan bygdemedel 2019

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel för år 2019
Dorotea kommuns förslag till handlingsplan för disposition av 2019 års
bygdemedel.

BAKGRUND
Kommunen skall för varje år upprätta en handlingsplan för hur
bygdeavgiftsmedlen skall användas i kommunen under året. Handlingsplanen skall
godkännas av Länsstyrelsen.
Handlingsplanen bör vara kopplad till och utformad i samklang med länets
regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. Bygdeavgiftsmedlen
skall medverka till en kontinuerlig utveckling av bygden. Möjligheten till
medfinansiering av projekt inom EU:s strukturfondsprogram och
Landsbygdsprogrammet skall beaktas.
Tilldelning av bygdeavgiftsmedel bestäms av Länsstyrelsen under början av
respektive år.

BERÖRD BYGD
Begreppet "berörd bygd" som anges i förordningen (1998:928) om bygde- och
fiskeavgifter avser hela Dorotea kommun.

BYGDEMEDLENS ANVÄNDNING
Medlen skall användas för allmänt näringslivsfrämjande åtgärder samt för ändamål
som främjar näringsliv eller service i berörd bygd eller annars är till nytta för
bygden.
Bygdeavgiftsmedlen skall också användas för att stimulera kommunens
föreningsliv.

SÖKANDEN
Bygdeavgiftsmedel kan sökas av kommunen, ideella föreningar och
organisationer. Ekonomiska föreningar kan söka om de drivs utan vinstsyfte.
Privatpersoner och företag är ej berättigade att ansöka om bygdeavgiftsmedel.
En klar avgränsning skall göras mot driftkostnader och primärkommunal
verksamhet som ej får stödjas av bygdeavgiftsmedel.
Sökande föreningar skall vara registrerade i kommunen och kunna uppvisa senaste
verksamhetsberättelse, senaste resultat- och balansräkning, senaste
revisionsberättelse och stadgar.
Ansökningar skall formuleras i projektform med projektbeskrivning, beräknad
projekttid och kostnadsberäkning. Vid slutredovisning skall projektet redovisas
utifrån beviljad ansökan.
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RIKTLINJER FÖR HANTERING AV BYGDEAVGIFTSMEDEL
Vid hantering av bygdeavgiftsmedel skall följande riktlinjer tillämpas:
•
•
•
•

Länsstyrelsens handbok för hantering av bygdeavgiftsmedel i Västerbottens län
Länsstyrelsens riktlinjer för beviljande av föreningsbidrag
Länsstyrelsens riktlinjer för beviljande av medfinansiering av projekt och
näringslivsfrämjande åtgärder
Dorotea kommuns fastställda mål för bygdeavgiftsmedlens användning

FÖRDELNING AV BYGDEAVGIFTSMEDLEN
•

60% fördelas till näringslivsfrämjande åtgärder och utveckling samt
medfinansiering av EU-projekt

•

40% fördelas till föreningsbidrag och övriga ansökningar

