
 

Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling 

Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara 
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har 
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din 
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på 
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Projekt Bygdevårdarna Kulturmiljö Turism 2020

Övergripande

Ansöker du för egen räkning?: Nej

Uppgifter om sökanden

Person eller Organisationsnummer 8024602990 
Namn Studieförbundet Vuxenskolan Halland
Utdelningsadress Möllegatan 11
Postnummer 31134
Postort FALKENBERG
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer 0707954075
E-postadress

Generella uppgifter om ansökan

Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i 
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens 
miljövärden".
Syftet med projektet är att med hjälp av Bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i 
hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar eller bygdegårdar 
med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål, och kulturmiljöer som kan 
tillgängliggöras genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till 
området.   Deltagarna i Bygdegårdteamen ska bestå av minst 50% nyanlända och ett syfte är också att skapa 
en ökad integration, och ett närmande till den svenska arbetsmarknaden, i det gemensamma arbetet med 
föreningslivet kring bygdegårdar och hembygdsgårdar. Bygdevårdsteamen ska kunna fortleva som sociala 
kooperativ.
Målet med projektet är att lyfta Gårds- och trädgårdsmiljöer som turistmål i Halland, genom att skapa ett 
nätverk mellan ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund för utveckling av gårds- och 
trädgårdsmiljöer i Halland, samt digitalisering och tillgängliggörande av miljöer och samlingar för att 
kulturmiljöerna ska bli mer tillgängliga för besöksnäringen. För att genomföra detta ska projektet skapa 
Bygdevårdteam, med arbetslösa – nyanlända och långtidsarbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd, som bildar 
sociala kooperativ för fortlevnad efter projekttidens slut. Projektet ska lyfta Gårds- och trädgårdsmiljöer som 
turistmål i Halland genom ett nytt, livaktigt nätverk mellan ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas 



Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion Halland och kommunernas handläggare för 
kulturmiljöplanering och länsstyrelsen.
Aktiviteterna i projektet är:
Nätverk: Projektet ska bidra till ökad social inkludering, ökad tillväxt och utbyte mellan stad och land genom 
nya nätverk med nyskapande och innovativt arbetssätt. Projektledaren Projekt Bygdevård 2020 startar ett 
nätverk per kommun med föreningar (och SVs verksamhetsutvecklare), för att inventera behov och 
prioriteringar i kulturmiljöerna, planera samverkan och utveckling mot ökat samarbete med kommunen kring 
bevarandeplaner för kulturmiljöer och en ökad tillgänglighet för besöksnäringen, som turistmål i Halland. För 
området kulturmiljöplanering är det ett nytt och innovativt sätt att arbeta med arbetsgrupper och nätverk i 
samverkan med t ex kommunala bevarandeplaner och länsstyrelsen.
Inventera behoven: Projektet ska inventera behoven av att skydda miljö, samt främja en hållbar användning 
av resurser, och eventuella behov av att anpassa verksamhet i samband med klimatförändringar, bland 
bygdegårdsföreningar och hembygdsgårdar, och göra en tidsplan för genomförande av studiecirklar/kommun 
tillsammans med verksamhetsutvecklaren hos SV i kommunen.
Marknadsföring: Ta fram presentationsmaterial och presentera projektet för bla intresserade föreningar, 
verksamhetsutvecklare på SV, Coompanion Halland och berörda i offentlig förvaltning (respektive kommun och 
länsstyrelse/region Halland).
Resultatspridning: Presentera och sprida resultatet av inventeringen, enskilda studiecirklar/delprojekt och av 
projektet i sin helhet.
Bygdevårdsteam: Projektet ska skapa nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Skapa minst ett 
Bygdevårdsteam bestående av en projektledare, och extratjänster/arbetslösa varav ca 50% nyanlända, per 
kommun, som ska fungera som resurs för föreningarna under projektperioden, obs ej höghöjdsarbete. 
Material och handledning på plats står respektive hembygds/bygdegårdsförening för. 
Utbilda: Projektet ska öka kunskap och jämlikhet. Det ska ha en hållbar resursanvändning och 
kunskapsbaserat företagande. Det görs genom att deltagare och allmänhet bjuds in till utbildningar i 
samarbete med bl a Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion under projektets gång. 

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller 
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2020-12-31

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Nej

Motivera ditt svar
Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell förening, ej momspliktig.

Kontaktpersoner

Kontaktperson Anita Karlsson

Namn Anita Karlsson
Utdelningsadress Möllegatan 11
Postnummer 31134
Postort Falkenberg
Telefonnummer 0346-742126
E-postadress anita.j.karlsson@sv.se
Ansvarsområde ekonomiansvarig

Kontaktperson Maria Valeberg

Namn Maria Valeberg
Utdelningsadress Möllegatan 11
c/o adress SV Halland
Postnummer 31134



Postort Falkenberg
Land Sverige
Telefonnummer 077-4400033
Mobilnummer 0705857407
E-postadress maria.valeberg@sv.se

Välj projekt

Landsbygdsfonden - samarbete med andra leaderområden eller motsvarande partnerskap > Orts- 
och bygdeutveckling > Samlingslokaler > Bygdegårdar > Samarbeta, organisera, arrangera

Om projektet

Var ska du genomföra ditt projekt?

Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• HALLAND

Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen

• FALKENBERG
• LAHOLM
• HALMSTAD
• VARBERG
• KUNGSBACKA
• HYLTE

 

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Halland 

Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund och besöksnäringen i Hallands kommuner
Målgrupp för projektet är personer som kan öka samverkan mellan land och stad. Projektet riktar sig till 
ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund, som vill göra insatser för att tillgängliggöra miljöer 
och samlingar i lokala kulturmiljöer för besöksnäringen. De får nytta av projektet genom att de deltar i nya 
innovativa nätverk för kulturmiljplanering och att de får praktisk hjälp av Bygdevårdsteamen att förvekliga 
sina planer för kulturmiljövården och spridningen inom besöksnäringen.
Projektet riktar sig också till nyanlända som får nytta av projektet genom att de får integration genom 
sysselsättning, och en kontaktyta in i det svenska samhället, och kulturhistorien.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 1500000 

Geografiskt område

Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?



Svar: Det geografiska området som kommer att ha nytta av projektet är Halland. Alla föreningar kring 
bygdegårdar och hembygdsgårdar i Hallands kommuner kommer att ges möjlighet öka tillgängligheten till 
bygdegårdar och hembygdsgårdar som besöksmål.
En modell för hur arbetet genomförts kommer också att indirekt bli tillgänglig för studieförbund och föreningar 
i andra län som kan använda hela eller delar av materialet, med sociala innovationer systematisera 
tillgängliggörandet av kulturmiljöerna som besöksmål.

Projektets syfte och bakgrund

Vad är syftet med projektet?
Svar: Syftet med projektet är att med hjälp av Bygdevårdsteam, utveckla och tillgängliggöra verksamheten i 
hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar eller bygdegårdar 
med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål, och kulturmiljöer som kan 
tillgängliggöras genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och locka fler besökare till 
området.   
Deltagarna i Bygdegårdteamen ska bestå av minst 50% nyanlända och ett syfte är också att skapa en ökad 
integration, och ett närmande till den svenska arbetsmarknaden, i det gemensamma arbetet med 
föreningslivet kring bygdegårdar och hembygdsgårdar. Bygdevårdsteamen ska kunna fortleva som sociala 
kooperativ.

Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Bakgrunden till projektet är att Studieförbundet Vuxenskolan och dess samarbetsorganisationer SHF 
Halland och Bygdegårdarnas riksförbund Halland tillsammans identifierat ett behov hos hembygdsgårdar och 
bygdgårdar som drivs av ideella krafter, att utveckla trädgårds- och gårdsmiljöer till mötesplatser och 
turistmål, och tillgängliggöra kulturmiljöer genom digitalisering för att öka intresset för lokal utveckling och 
locka fler besökare till området.
Samtidigt finns det ett behov av enkla arbetsuppgifter för nyanlända och möjligheterna till integration blir 
stora när det är i sammanhang där det är svenskt föreningsliv med sociala sammanhang och svensk historia 
som i föreningslivet kring bygdegårdar och hembygdsgårdar.

Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej 

Er vanliga verksamhet

Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Projektet initierar nya nätverk kring lokala kulturmiljöer som de ideella organisationerna kring 
bygdegårdar och hembygdsgårdar. Bygdevårdsteamen, med nyanlända och det integrationsarbetet som görs 
kring det ingår inte i statens uppdrag till studieförbunden, och därmed inte i vår ordinarie verksamhet.
Projektet skiljer sig även från vår ordinarie verksamhet genom att en projektansökan har arbetats fram 
gemensamt vid träffar och samarbete på distans, tillsammans med i huvudsak SHF Halland och Länsstyrelsen 
Halland, men även Bygdegårdarna Halland och Coompanion Halland. 

Mål

Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Mål vid projektets slut är att projektet ska lyfta Gårds- och trädgårdsmiljöer som turistmål i Halland, 
genom att skapa ett nätverk mellan ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund för utveckling av 
gårds- och trädgårdsmiljöer i Halland, samt digitalisering och tillgängliggörande av miljöer och samlingar för 
att kulturmiljöerna ska bli mer tillgängliga för besöksnäringen. 



För att genomföra detta ska projektet skapa Bygdevårdteam, med arbetslösa – nyanlända och 
långtidsarbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd, som bildar sociala kooperativ för fortlevnad efter projekttidens 
slut.
Projektet ska öka den sociala inkluderingen. Arbetsgrupper/studiecirklar i föreningarna, ska med hjälp av 
Bygdevårdsteam, göra kulturmiljön mer tillgänglig för besöksnäringen och kommuninvånarna. Projektet ska 
skapa nya arbetssätt och nya nätverk mellan land och stad och ökad konkurrenskraft genom att på innovativa 
sätt tillgängliggöra bygdegårdar och hembygdsgårdar och kulturmiljöerna i anslutning till dem, och öka 
attraktiviteten och konkurrenskraften som turistmål och besöksnäring. Ökningen i besöksnäringen per 
kommun och per förening ska mätas och användas som indikator på måluppfyllelsen. För att genomföra 
mätningar och hitta bra indikatorer ska projektet söka samverkan med FoU, genom studenter som gör 
examensarbeten på t ex utbildning i kommunikation vid Halmstads högskola, eller vid turismutbildningen vid 
Löftadalens Folkhögskola.

Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Mål på längre sikt är att projektet ska lyfta Gårds- och trädgårdsmiljöer som turistmål i Halland genom 
ett nytt, livaktigt nätverk mellan ideella föreningar i SHF och Bygdegårdarnas Riksförbund, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Coompanion Halland.
För att genomföra detta ska projektet skapa Bygdevårdteam, med arbetslösa – nyanlända och 
långtidsarbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd, som bildar sociala kooperativ för fortlevnad efter projekttidens 
slut.

Genomförande och aktiviteter

Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för 
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Se bilaga aktivitetsplan.
Projektet ska skapa nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Skapa minst ett Bygdevårdsteam bestående 
av en projektledare, och extratjänster/arbetslösa varav ca 50% nyanlända, per kommun, som ska fungera 
som resurs för föreningarna under projektperioden, obs ej höghöjdsarbete. Material och handledning på plats 
står respektive hembygds/bygdegårdsförening för. 
Projektet ska öka kunskap och jämlikhet. Det ska ha en hållbar resursanvändning och kunskapsbaserat 
företagande. Det görs genom att deltagare och allmänhet bjuds in till utbildningar i samarbete med bl a 
Studieförbundet Vuxenskolan och Coompanion under projektets gång. När projektet är slut 2020 ska 
deltagarna i Bygdevårdsteamen vara närmare arbetsmarknaden genom anställning eller eget socialt 
företagande. Det mäts genom självskattning i deltagarenkäter och genom att mäta andelen som deltagit och 
gått vidare till anställning.
Projektet ska ta tillvara det lokala perspektivet och ha en hållbarhet över tid. Det görs genom att 
projektansökan har arbetats fram gemensamt vid träffar och samarbete på distans, tillsammans med SHF 
Halland, Länsstyrelsen Halland, Bygdegårdarna Halland och Coompanion Halland. Vi har även sedan 1 januari 
2018 en förstudie med en anställd i samarbete med Nordhallands hembygdsförening, som förutom att hjälpa 
till med Hembygdsmuseet, även startat inventeringen av behoven hos gillen och bygdegårdar i Kungsbacka 
kommun. Projektet ska också skapa nya innovativa samarbeten och t ex involvera berörda på kommunerna i 
nätverken, och medlemmarna i föreningarna, när det gäller inventering av kulturmiljöer värda att bevara och 
utbildningar i hantverk och arbetstekniker, tex att slå med lie.
Projektet ska inventera behoven av att skydda miljö, samt främja en hållbar användning av resurser, och 
eventuella behov av att anpassa i samband med klimatförändringar, bland bygdegårdsföreningar och 
hembygdsgårdar. Projektet ska öka den sociala inkluderingen. Arbetsgrupper/studiecirklar i föreningarna, ska 
med hjälp av bygdevårdsteam, göra kulturmiljön mer tillgänglig för besöksnäringen och kommuninvånarna 
genom bla: 
• Lättare arbetsuppgifter i trädgård och gårdsmiljöer, t ex reparation och underhåll av gårdsmiljöer, 
gärna med gamla tekniker som tex spånhyvel, slåtter med lie men också t ex kvarnbyggnader, gamla smedjor 
och vattenkraftverk. Genomföra kurser i gamla tekniker och odlingar, samt t ex motorsåg och röjsåg vid 
behov.
• Förbättra tillgänglighet och information, t ex för syn- eller hörselskadade, på olika språk eller 
exempelvis för barn på ett enklare sätt, eller på annat sätt arbeta med digitalisering. 
• Torpinventering, GPS-sättning och QR-kodning.
Projektet ska skapa nya arbetssätt och nya nätverk mellan land och stad och ökad konkurrenskraft genom att 
på innovativa sätt tillgängliggöra bygdegårdar och hembygdsgårdar och kulturmiljöerna i anslutning till dem, 
och öka attraktiviteten och konkurrenskraften som turistmål och besöksnäring. Ökningen i besöksnäringen per 
kommun och per förening ska mätas och användas som indikator på måluppfyllelsen. För att genomföra 



mätningar och hitta bra indikatorer ska projektet söka samverkan med FoU, genom studenter som gör 
examensarbeten på t ex utbildning i kommunikation vid Halmstads högskola, eller t ex vid turismutbildning vid 
folkhögskola.

Kompetens och samarbete

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Kompetensen för att genomföra projektets aktiviteter finns hos SV Hallands personal, i form av 
verksamhetsutvecklare, processledare och cirkelledare, hos länsstyrelsen som aktiv part i projektet och hos 
Coompanion som aktiv part i projektet.
Organisation:
Projektets organisation ska vara ett tydligt trepartnerskap som berör flera sektorer i samverkan. Det gäller 
både styrningen av projektet genom representation i styrgrupp, och i genomförandet av projektet t ex 
utbildningar och aktiviteter:
Styrgrupp bestående av projektledare och representanter från SVs ledningsgrupp, styrelse och 
samarbetsparter.
Projektledare
Bygdevårdsteam – långtidsarbetslösa varav minst 50% nyanlända som omfattas av AFs arbetsmarknadsåtgärd 
extratjänster. En ledare i varje team. Minst ett team.
Kulturmiljönätverk, ett per kommun, med verksamhetsutvecklare från SV, projektledare och bygdegårdar och 
hembygdsföreningar i kommunen.

Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Samarbeten:
AF medfinansiering i form av extratjänster i Kulturprojekt. Kontaktperson Marita Johansson, Kungsbacka 010-
4866968 m fl
Länsstyrelsen i form av handledning, rådgivning, föreläsningar/kurser av experter på kulturmiljöer och 
växtmaterial för plantering. Länsstyrelsen har genomfört inventering av tidstypiska trädgårdar och har 
resultat, material och kunskap, som ska användas som stöd i projekt Bygdevårdarna vid behovsanalyser och 
planering av arbetet och aktiviteter.  Länsstyrelsen berättar också att kommunerna i Halland (och resten av 
landet) är ålagda att genomföra en inventering av kulturmiljöerna  varje kommun och att man gärna ser ett 
samarbete med projektets nätverksgrupper i dessa frågor. Hans Bergfast : 010 – 224 32 09
Coompanion för att utbilda deltagarna från AF i att starta sociala företag för att driva verksamheten i 
Bygdevårdsteamen vidare efter projektslut. Kajsa Vik 0705-147765
SHF Halland och Bygdegårdarnas riksförbund Halland, som förvaltar de kulturmiljöer som ska ingå i projektet.
Kerstin Hultin, 035-17 77 74 Hembygdskonsulent, HBF, Bo Westman, ordf SHF, 0730-21 90 50, Göte 
Johansson, ordf Bygdegårdarna Halland, 070-727 25 28.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja 

Beskriv det ideella arbetet
Svar: Det ideella arbetet genomförs i föreningarna kring bygdegårdar och hembygdsgårdar i Halland i nätverk 
och aktiviteter i samverkan med projektledare och bygdevårdsteam.
När en aktivitet startar med t ex en GPS-sättning eller en trädgårdsrestaurering, ska Bygdevårdsteam från 
projektet och den lokala föreningen tillsammans bilda en arbetsgrupp som genomför en studiecirkel.
Antal studiecirklar per kommun: 3 per kommun = 18 studiecirklar i Halland med 4 deltagare om 40 
studietimmar. 220 kr x 18x 4 x 40 =634 t kr.

Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 634000 

Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Halland i i form av fria möteslokaler för Bygdevårdsteam och nätverk 
hos SV Halland i alla kommuner i Halland. Maria Valeberg enhetschef SV Halland 0705857407



Lokaler: 6 kommuner tillgång till studierum två dagar/månad = 600x6x48= 172800 kr, 
Länsstyrelsen i form av handledning, rådgivning, föreläsningar/kurser av experter på kulturmiljöer och 
växtmaterial för plantering. Hans Bergfast : 010 – 224 32 09 Växter 10 000 kr/år i två år.
Tid rådgivning från länsstyrelse, eller material finansierat av föreningar motsvarande 2000 kr/cirkel x 18 
studiecirklar = 36000 kr

Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 218800 

Nytänkande och andras erfarenheter

Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Projektet är nytänkande eftersom det kopplar ihop socialt företagande och integration med behovet av 
tillgängliggörande i landsbygdens föreningsliv kring bygdegårdar och hembygdsgårdar.
Att samverka i nätverk är inget nytt för folkbildningen, men att konkret dela resurser och göra en gemensam 
inventering av värden i kulturmiljön lokalt och tillgängliggörande är en nytänkande process.
Projektet ska skapa nya arbetssätt och nya nätverk mellan land och stad och ökad konkurrenskraft genom att 
på innovativa sätt tillgängliggöra bygdegårdar och hembygdsgårdar och kulturmiljöerna i anslutning till dem, 
och öka attraktiviteten och konkurrenskraften som turistmål och besöksnäring. Ökningen i besöksnäringen per 
kommun och per förening ska mätas och användas som indikator på måluppfyllelsen. För att genomföra 
mätningar och hitta bra indikatorer ska projektet söka samverkan med FoU, genom studenter som gör 
examensarbeten på t ex utbildning i kommunikation vid Halmstads högskola, eller t ex vid turismutbildningen 
vid Löftadalens Folkhögskola. 
(Beräkningar för nyskapande arbetstillfällen: Två Bygdevårdsteam skapas ett i norra Halland och ett i södra, 
med 50% nyanlända och 50% kvinnor. Totalt 4 personer i varje Bygdevårdsteam blir 8 personer kvar efter 
projekttiden om de väljer att gå vidare i socialt företagande. 4 kvinnor heltid är 6880 timmar årsarbetstid.)

Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej 

Frågor till er som söker stöd till samarbetsprojekt

Söker ni stöd till förberedande eller genomförande av samarbetsprojekt?
Svar: Genomförande 

Ange vilka leaderområden eller lokala partnerskap som ska finansiera samarbetsprojektet samt 
vilka parter ni ska samarbeta med.
Svar: Halland, LLUH

Vilka av följande kategorier ingår i samarbetsprojektet?
Svar: Leaderområde inom Sverige. 

Ange hur många leaderområden eller lokala partnerskap som ingår i samarbetsprojektet.
Svar: 1 

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Ja 

Ange uppskattat antal företag.
Svar: 2 



Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 6880 

Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja 

Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 6880 

Förväntat fondspecifikt resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter

Kommer invånare få tillgång till förbättrad service eller infrastruktur genom projektet?
Svar: Ja 

Ange antal invånare.
Svar: 18000 

Vad händer efter projektet?

Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Projektet ska ta tillvara det lokala perspektivet och ha en hållbarhet över tid, bla genom att skapa nya 
innovativa samarbeten och t ex involvera berörda på kommunerna i nätverken, och medlemmarna i 
föreningarna, när det gäller inventering av kulturmiljöer värda att bevara och utbildningar i hantverk och 
arbetstekniker, tex att slå med lie.

Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Marknadsföring: Ta fram presentationsmaterial och presentera projektet för bla intresserade föreningar, 
verksamhetsutvecklare på SV, coompanion Halland och berörda i offentlig förvaltning (respektive kommun och 
länsstyrelse/region Halland).
Resultatspridning: Presentera och sprida resultatet av inventeringen, enskilda studiecirklar/delprojekt och av 
projektet i sin helhet.

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Nätverken för kulturmiljövård som bildas i projektet, kommer att leva vidare i studiecirkelform och 
övergå till Studieförbundet Vuxenskolan att erbjudas vidare inom ordinarie verksamhet.
Bygdevårdsteamen kommer att erbjudas att starta sociala företag för att fortsätta verksamheten.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet

Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre 
beskattningsåren?
Svar: Nej 

Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej 

Motivera ert svar.



Svar: Vi behöver stödet för projektkostnader som tex informationsinsatser och projektledare, något som inte 
ryms inom ordinarie verksamhet och som inte kommer att kunna finansieras på annat sätt.

Utgifter

Utgifter
Utgiftstyp Beskrivning Belopp (kr)

Övriga utgifter

Milersättningar 
projektledare och 
bygddevårdsteam 
tot ca 5400 
mil/år i två år. 
Utbildningar 
bygdevårdsteam 
och föreningar. 
Marknadsföring 
folder mm

350000

Utgifter för personal

projektledare 
anställd av SV 
Halland 100 % 
två år

1000000

Indirekta kostnader schablon 15% 150000
Summa utgifter 1500000
* Ej momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade inklusive moms. 

Finansiering

Typ av finansiering Belopp (kr)
Sökt projektstöd 1500000
Summa finansiering 1500000

Bilagor

Bifogade bilagor

• Aktivitetsplan: aktivitetesmall.docx
• Budgetmall för projektstöd: Kopia av Budgetmall (9).xlsx

196705180161


