ANSÖKAN OM VINDBYGDSMEDEL
Högalidens/Lobergets Vindkraftsparker
Till
Ank.datum:
Ansökan nr:
BÅFU)

(Ifylls av

BÅFU

1 Sökande

Göran Karlsson
Åkerviksvägen 41
92276 BOTSMARK

Namn (företag, förening, person)

Eller till
E-post: goran.karlsson@caretech.se
Org.nr/pers.nr

Att: c/o

E-postadress

Adress

Postnummer

Mobiltelefon

2 Sammanfattande projektbeskrivning

3 Projektets nyttoeffekter för området

4 Kostnadsberäkning*

5 Finansieringsplan

Postort

Sökt belopp*

6 Enkel tidsplan

7 Referenser

8 Miljöpåverkan

9 Bilagor som bifogas ansökan
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

.................................................................................................................................................

Ort och datum

.................................................................................................................................
Namnunderskrift

.................................................................................................................................
Namnförtydligande

* Momspliktiga verksamheter redovisar samtliga kostnader exklusive moms.

Ansökan ska vara styrelsen för BÅFU tillhanda senast den

30 april 2020

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 som:
utvecklar näringslivet
genererar sysselsättning
ökar serviceutbudet
skapar trivsel för boende och besökande

SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN
1. Sökande
Här fyller du i alla uppgifter på den sökande1 samt det belopp som ansökan gäller.
2. Sammanfattande projektbeskrivning
Här ges en kort sammanfattning av projektet/investeringen.
3. Projektets nyttoeffekter
Beskriv vilken nytta projektet ger i området t ex ökad sysselsättning, service, inflyttning och/eller ökad trivsel i
området
4. Kostnadsberäkning
Här görs en beräkning av de kostnader som projektet medför. För momspliktiga verksamheter ska samtliga kostnader
redovisas exklusive moms.

5. Finansieringsplan
Beskriv kortfattat hur projektet ska finansieras. Om projektet medför framtida driftskostnader, beskriv hur dessa ska
finansieras.
6. Enkel tidsplan
Beskriv när projektet beräknas starta och när det ska vara färdigt för redovisning. Avstämning ska göras inom 6
månader efter det att bidraget utbetalats. Slutrapportering, efteer projektets avslutande.
7. Miljöpåverkan
Beskriv kort vilken påverkan projektet har på miljön.
8. Referenser
Här kan du lämna referenser, namn och telefonnummer till personer som känner dig väl.
9. Bilagor som bifogas ansökan
Här ska anges vilka bilagor du skickar in med din ansökan.
Namnunderskrift
Slutligen ska ansökan skrivas under av den som företräder projektet.
1
Om sökande är en förening, klubb eller liknande ska följande handlingar bifogas till ansökan .
✓ Styrelsens sammansättning
✓ Bestyrkt protokollsutdrag eller liknande handling som dels visar att föreningen beslutat söka Bygdepeng, dels vem
som är behörig att företräda föreningen
Om projektet berör annan part kan ytterligare handlingar eller uppgifter behövas t ex godkännande från
markägare, ledningsägare, kartor/skisser osv.
2

OBS: Sista datum för ansökan är den 30 april 2020 .

