Ansökningsdatum:

Ansökan om Bygdepeng vindkraft
1. PROJEKT
Sökt belopp:
Har stöd tidigare utgått
till samma projekt?
Ja

Nej

Beräknat startdatum:

2. ADRESSUPPGIFTER
Sökande:
Postadress:
Postnummer:
Telefon:

Mobil:

Organisationsnummer:
E-postadress:
Kontaktperson/projektansvarig:
Telefon/mobil:
Ange hur utbetalning skall
ske:

Postgironr:

Bankgironr:
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Bankkonto:

3. PROJEKTBESKRIVNING (Skriv på separat papper om utrymmet inte räcker)

Beskriv även vilka effekter de tänkta aktiviteterna kan ha för miljö, jämställdhet,
tillgänglighet, barnperspektiv och integration.
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4. Budget
Kostnadsspecifikation:

Projektets kostnader i kronor:

Summa kostnader:
Annan finansiering:

Annan finansiering i kronor:

Summa annan finansiering:
Undertecknad försäkrar, på heder och samvete, att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor
är riktiga. Vidare intygas att lagen om offentlig upphandling kommer att efterlevas i erforderliga fall.

Datum

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Näringslivskontoret Orsa kommun – senast den 31/12.
Observera att Bygdepeng från vindkraft inte kan sökas i efterhand, d.v.s. projektet får inte ha avslutats
innan kommunen har fattat beslut. Bygdepeng från vindkraft skall användas till projekt/ändamål som
stimulerar näringslivsutveckling och försörjning i Orsa kommun. Utdelning av medel får ej gynna enbart
en enskild kommersiell aktör utan att det finns ett mycket starkt allmänintresse. Ledande kriterier för
fördelning är ökad sysselsättning, ökat antal besökare, ökad inflyttning och stärkt varumärke. Till detta
räknas inte vad som normalt ingår i kommunala åtaganden.
Alla organisationer och projekt som uppfyller kriterierna för fördelning enligt stycket ovan kan söka.
Obligatoriska bilagor: Handlingar som styrker organisationens beslut och vem som är behörig att
företräda organisationen samt senaste årets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
Övrigt: Ytterligare handlingar eller uppgifter kan behöva kompletteras ansökan. T.ex. om det berör
vägbelysning och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta. Om det är aktuellt med upprustning
eller insatser i byggnader bör fastighetsbeteckning anges.
Adress: Näringslivskontoret Orsa kommun, Box 23, 794 21 ORSA
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Riktlinjer för fördelning av bygdepeng från vindkraft
Bygdepeng från vindkraft har tillkommit Orsa kommun som följd av etableringen av kommunens första
vindkraftsanläggning på Mässingsberget, anlagt av vindkraftsbolaget OX2 och invigt år 2015. Till skillnad
från bygdepeng från vattenkraft, som är reglerad i förordningen om bygdeavgifter SFS 1998:928 (numera
kallad bygdemedel), är bygdepeng från vindkraft ett frivilligt avtal. Syftet är att ge kompensation för
utnyttjandet av kommunens naturresurser.
Riktlinjerna för Orsa kommuns fördelning av bygdepeng från vindkraft bygger på det avtal som
kommunen tecknade med OX2 år 2012.
Avtalet med OX2 ger Orsa kommun en årlig bygdepeng om 0,5 % av den samlade bruttoersättningen, för
den el som vindkraftverken på Mässingsberget inbringar. Riktlinjerna gäller härmed för alla bygdepengar
från vindkraftverk, som etableras på Orsa kommuns mark eller på mark som har påverkan på Orsa
kommuns mark.
Kriterier för fördelning
Bygdepeng från vindkraft skall användas till projekt/ändamål som stimulerar näringslivsutveckling och
försörjning i Orsa kommun. Utdelning av medel får ej gynna enbart en enskild kommersiell aktör utan att
det finns ett mycket starkt allmänintresse. Ledande kriterier för fördelning är ökad sysselsättning, ökat
antal besökare, ökad inflyttning och stärkt varumärke. Till detta räknas inte vad som normalt ingår i
kommunala åtaganden.
Alla organisationer och projekt som uppfyller kriterierna för fördelning enligt stycket ovan kan
söka.
Bygdepeng från vindkraft fördelas årligen och enligt samma tidplan som bygdepeng från vattenkraft, dvs.
med sista ansökningsdag den 31 december.
Ansökningsrutiner
Ansökan sker på blankett ”Bygdepeng vindkraft” som finns att skriva ut från kommunens hemsida,
orsa.se. Blanketten går också att hämta i kommunhuset. Sista ansökningsdag är 31 december varje år.
Till ansökningar skall bifogas beskrivning av projektet för vilket bygdepeng söks inklusive ekonomisk plan
och finansiering, handlingar som styrker organisationens beslut och vem som är behörig att företräda
organisationen samt senaste årets verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse.
Kommunens beredning och beslut
Orsa kommun, verksamhetsområde Samhälle tar emot ansökningarna.
Ansökningarna bereds av en representant från verksamhetsområde Samhälle och en representant från
byarådets styrelse, därefter lämnas förslag till fördelning till kommunstyrelsens samhällsutskott, som är
beslutande organ.

Information om behandling av personuppgifter

Orsa kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter
inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter.
För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se
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