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Ansökan om bygdemedel vindkraft 

Sökande: 
Sökandens namn 

Organisationsnummer/personnummer 

c/o namn 

Postadress 

Postnummer 

Postort 

Bankgiro, Plusgiro eller kontonummer (inklusive clearingnummer) 

Kontaktperson: 
Förnamn 

Efternamn 

Telefonnummer 

E-post

Ansökan gäller: (endast ett val per blankett)

Svartvallsberget
Sista ansökningsdag:
28 februari 2020

Sörby
Sista ansökningsdag: 
31 mars 2020

Våsberget
Sista ansökningsdag: 
31 mars 2020
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Uppgifter om föreningen/företaget: 
Behörig företrädare/firmatecknare 

Telefonnummer 

Kassör 

Telefonnummer 

Revisor 1 

Telefonnummer 

Revisor 2 

Telefonnummer 

Uppgift om investeringen/projektet: 
Benämning (syfte) 

Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd 

Ange eventuell fastighetsbeteckning 
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Främjande: 
Specificera hur den sökta investeringen eller aktiviteten främjar bygdens utveckling och vilken målgrupp detta 

gagnar 

Totala kostnader: 
Byggnader 

Maskiner 

Inventarier 

Andra kostnader 

Ideellt arbete 

Summa kostnader 
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Finansiering: 
Bygdemedel 

Banklån 

Egen insats 

Medfinansiering 

Ideellt arbete 

Summa finansiering 

Underskrift: 
Intygande 

Genom att underteckna detta dokument: 

- Intygar jag/vi att de uppgifter som lämnats i ansökan är sanningsenliga.

- Lämnar jag/vi samtycke till automatiserad behandling av inlämnade uppgifter enligt

personuppgiftslagen (1988:204 PUL) och, från och med 2018-05-25,

dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

- Förbinder jag mig/vi oss att slutredovisa genomförd investering/genomfört projekt till

kommunen inom föreskriven tidsram.

- Förbinder jag mig/vi oss att återbetala medel som använts i strid mot beviljat

ändamål.

- Förbinder jag mig/vi oss att sätta upp skylt eller anslag med information om att

projektet delfinansierats med bygdemedel.
Datum (åååå-mm-dd) 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
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Ansökan med bilagor skickas till: 

Ljusdals kommun 

827 80 Ljusdal 

Sista ansökningsdag: 

Svartvallsberget 

Sörby 

Våsberget 

28 februari 2020 
31 mars 2020 
31 mars 2020

ANVISNINGAR: 

Uppgifter om den sökande: 

Fyll i uppgifter om den sökande d.v.s. föreningens registrerade namn, företagets registrerade 

namn eller namn på sökande i egenskap av enskild privatperson. 

Kontaktuppgifter: 

Fyll i kontaktuppgifter till den som företräder förening eller företag eller sökande i egenskap 

av privatperson. 

Uppgifter om föreningen/företaget: 

Fyll i uppgifter om behöriga företrädare/firmatecknare för föreningen eller företaget. 

Uppgifter om investering/projekt: 

Ange en kort benämning på den investering/det projekt du/ni söker bidrag för t.ex. 

”Investering i luftvärmepump” eller ”Anpassning av toalett för funktionshindrade”.   

Specificera en beräknad tidplan och beskriv vilka åtgärder som ska utföras. 

Om åtgärden berör en fastighet, t.ex. upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckning 

anges. 

Främjande: 

Specificera hur den investering eller aktivitet den sökande vill genomföra främjar bygdens 

utveckling och vilken målgrupp detta gagnar. 

Totala kostnader: 

Redovisa totala kostnader för investeringen/projektet specificerat på byggnader, maskiner, 

inventarier, andra kostnader, värdet av ideellt arbete och totalt.  

Total finansiering: 

Redovisa total finansiering för investeringen/projektet specificerat på bygdemedel, banklån, 

egen insats, medfinansiering, värdet av ideellt arbete och totalt. 

Underskrift: 

Ansökan dateras och undertecknas av behörig firmatecknare för förening eller företag 

respektive sökande i egenskap av enskild privatperson. Texta namnförtydligande.  
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Dokument som ska bifogas ansökan: 

Obligatoriska bilagor: 

- Bestyrkt kopia av protokoll där beslut om att ansöka om bygdemedel fattats för

förening eller företag (gäller inte enskild firma och handelsbolag).

- Bestyrkt kopia av protokoll där behörig firmatecknare för föreningen utsetts respektive

bestyrkt kopia av registreringsbevis för företag.

- Bestyrkt kopia av stadgar för föreningen.

- Bestyrkt kopia av senaste årsredovisning/verksamhetsberättelse med protokoll där

denna fastställts.

- Vid större projekt även en projektplan med tydlig redovisning av den totala

finansieringen för investeringen/projektet och en detaljerad beräkning av den totala

kostnaden för investeringen/projektet.

Sökande kan komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa och 

handlägga ärendet. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade 

medel. Exempelvis, vid ansökan om bygdemedel för att anordna vägbelysning eller skoterled 

bör karta bifogas där den tänkta anläggningen är inritad. Ett annat exempel är att 

trovärdigheten för en bilagd kostnadskalkyl avseende ett ombyggnadsprojekt stärks om kopior 

på en eller flera offerter redovisas. 
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