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ANSÖKAN OM BYGDEPENG 

GLÖTESVÅLENS VINDPARK 
 
Ank.datum: _______________________ 
 
Ansökan nr: _______________________ 

(ifylls av Byalaget) 

 Till 
GLÖTE BYALAG 
c/o Ulla Stenberg 
Glöte 220 
842 91 Sveg 
Eller till e-post: info@glotebyalag.se 

Innan du börjar: LÄS FÖRST NOGA IGENOM SISTA SIDAN OM HUR DU FYLLER I ANSÖKAN! 

1 Sökande 
Namn (företag, förening, person) 

 
Org.nr/pers.nr 

 

Att: c/o 

 
E-postadress 
  

Adress 

 
Postnummer Postort 

 

Mobiltelefon 

 
Summa som söks från Bygdepengen (summa punkt 5 sid 2)  
 

Bankkonto/bank- eller plusgiro som ev. bidrag betalas till Projektets totalkostnad (summa  punkt 4 sid 2) 

 
 

2 Sammanfattande projektbeskrivning Beskriv projektets omfattning 

 

 

 

 

3 Projektets nyttoeffekter för Glöte-området Hur uppfyller projektet Bygdepengens regler? 

 

 

 

 

4 Kostnadsplan 
Specificera projektets faktiska kostnader. Dela upp material, arbetskostnader, maskinkostnader etc. Om 
utrymmet inte räcker kan kostnadsplan lämnas på separat dokument.  

Typ av kostnad Summa 
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Fortsättning Kostnadsplan 

  

  

  

  

  

TOTAL KOSTNAD  

 

5 Finansieringsplan 

Totalkostnad för hela projektet kr 

Avgår medfinansiering (andra bidrag, sponsorer, fonder osv.) 

  kr  

  kr  

  kr  

  kr  

Avgår egen ekonomisk insats kr  

    

Summa som söks från Bygdepengen kr  

 
6 Enkel tidsplan (För investeringar/projekt som redan påbörjats ska separat ansökan lämnas in) 

Projektet beräknas starta  

Projektet beräknas vara färdigt för slutredovisning  

 
7 Miljöpåverkan  
Beskriv vilken miljöpåverkan projektet har, vad görs för att minska negativ miljöpåverkan etc. 

 

 

 

 

8 Bilagor som ska bifogas alla ansökningar  
a) Handling som visar vem som är behörig firmatecknare  
b) Styrelseprotokoll som styrker organisationens beslut att söka Bygdepeng  
c) Justerat och underskrivet protokoll från senast genomförda årsmöte  

 

9 Bilagor som alltid ska bifogas ansökningar över 100 000 kr 
d) Balans- och resultatrapport från senaste bokslutet  
e) Verksamhetsberättelse från senaste årsmötet  
f) Revisionsberättelse från senaste årsmötet  

 
Ort och datum Underskrift firmatecknare 

 

 Namnförtydligande 
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LÄS NOGA IGENOM DETTA! 

VEM KAN SÖKA OCH BLI BEVILJAD BYGDEPENG? 
Bygdepengen ska gå till den bygd som berörs av vindkraftsexploateringen och som reglerna 
beskriver till projekt eller investeringar i Glöteområdet som: 

• ökar serviceutbudet 

• skapar sysselsättning  

• utvecklar byns besöksnäring 
 

SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN 
1. Sökande 
Här fyller du i grundläggande uppgifter för ansökan. 
2. Sammanfattande projektbeskrivning 
Här ges en kort sammanfattning av projektet/investeringen. 
3. Projektets nyttoeffekter 
Beskriv på vilket sätt projektet uppfyller Bygdepengens regler dvs.  ökar serviceutbudet, skapar 
sysselsättning och/eller medför en positiv utveckling av Glöte-området och dess besöksnäring. 

4. Kostnadsplan  
Här ska projektets kostnader specificeras. Vid ansökan som överstiger 100 000 kr bör offerter tas 
in från flera utförare. För momspliktiga verksamheter ska samtliga kostnader redovisas exklusive 
moms. 

5. Finansieringsplan 
Beskriv hur projektet är tänkt att finansieras. Beskriv medfinansiärer, andra sökta bidrag mm.  
6. Enkel tidsplan 
Beskriv när projektet beräknas starta och när det planeras vara färdigt för redovisning.  
För ev. investeringar/projekt som redan startats ska separat ansökan lämnas in. 

7. Miljöpåverkan 
Beskriv kort vilken påverkan projektet har på miljön. 

8. Obligatoriska bilagor för samtliga ansökningar 
Här ser du vilka bilagor som är obligatoriska för ansökan. 

9. Obligatoriska bilagor för ansökningar över 100 000 kr 
Vid större ansökningar krävs ytterligare dokument för att Byalagets medlemmar ska kunna fatta 
beslut om fördelning av Bygdepengen.    

Namnunderskrift  
Slutligen ska ansökan skrivas under av behörig firmatecknare. 

För att underlätta ansökningsprocessen ber vi er kontrollera att samtliga dokument enligt punkt 
9 och 10 bifogas. Om projektet berör annan part kan ytterligare handlingar eller uppgifter 

behövas t ex godkännande från markägare, ledningsägare, kartor/skisser osv. 

Kom ihåg!  
En komplett ansökan har större chans att beviljas bidrag 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte 

Sista datum för ansökan: 31 januari 


