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Riktlinjer för ansökan och hantering av byapeng
Varje år avsätts en särskild pott på 500 000 kr i syfte att utveckla Sunne kommun utanför den centrala
tätorten. Riktlinjerna är framtagna för att tydliggöra hur pengarna får användas och för hur de fördelas
för att en så positiv utveckling som möjligt ska uppnås i det aktuella området.
Vad kan man söka finansiering för?

• Utvecklingsinsatser för området
• Kompetenshöjande insatser
• Event - kulturyttringar
• Marknadsföring – kommunikation
• Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer
Vilka kan söka?

Alla som av Sunne kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör kan söka. Den som söker ska ha
sin fasta hemvist i områden utanför Sunne tätort och insatsen ska också göras i detta område.
Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte beviljas
Ekonomiska ramar/styrning

• Ansökningar tas emot, bereds och beslut tas löpande under året.
• 75 % av beviljade medel betalas ut som ett förskott. Resterande 25 % efter godkänd slutredovisning.
• Beviljade medel skall vara utbetalade och projektet slutredovisat inom 36 månader från Sunne
kommuns beslutsdatum. Projekt skall delredovisa status med som längst 12 månaders intervall.
Prioriterade urvalskriterier

• Insatsen ska vara ett led i en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av området.
• Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen premieras.
• Hög allmännytta.
• Bred förankring i området.
• Hög andel medfinansiering i pengar, material eller tid.
• Identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet ska beaktas.
• Sunne kommun prioriterar en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i
kommunen

