Vedtatt av kommunestyret i Berg 13.12.2016

Berg kommune

RETNINGSLINJER BOLYSTFOND
Det skal årlig settes av et beløp til Bolystfond. For 2016 utgjør beløpet kr 750 000. Beløpet
kan variere fra år til år. Restmidler ved årets slutt blir stående i fondet og kan brukes
påfølgende år.
Bolystfondet er et disposisjonsfond. Det betyr at midlene kan brukes til andre formål etter
vedtak fra kommunestyret.
Bakgrunn og mål
Det er et viktig mål for Berg kommune å skape attraktive lokalsamfunn. Kommunestyret
ønsker gjennom Bolystfondet å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Berg
kommunes attraktivitet og omdømme.
Hvem kan søke?
•
•
•
•

Lag og foreninger
Enkeltpersoner
Organisasjoner
Kommunen kan også selv benytte midlene til bolystformål

Hva kan det søkes om støtte til?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stedsutvikling
Inkludering av innflyttere
Kulturbasert steds- og næringsutvikling
Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
Omdømmearbeid
Forskjønningstiltak/utsmykking
Etablering av nye møteplasser
Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
Generelle trivselstiltak

Listen er ikke uttømmende.
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Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter - ikke
forprosjekter. Prosjektet må være ferdig planlagt før søknad sendes.
Hva kan det ikke søkes støtte til?
•
•
•
•

Gjennomføring av enkeltstående konferanser/seminarer.
Faste driftskostnader i organisasjon/forening, eller aktivitet som faller inn under det
man kan si er dens normalaktivitet.
Forprosjekter.
Kunstnerisk virksomhet.

Kriterier for tildeling
•
•

•
•
•
•

•

•

Kommunale bolystmidler er en delfinansieringsordning.
Av prosjektets samlede kostnader, kan bolystmidlene maksimalt dekke inntil:
- 80 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet kr. 10.000 – 20.000
- 70 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet kr. 20.001 – 35.000
- 60 % av kostnadene når prosjektets totalramme er i intervallet kr. 35.001 – 50.000
- 50 % av kostnadene når prosjektets totalramme er større enn kr. 50.001
Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering, inkludert tilfredsstillende egenkapital.
Egeninnsats (timer) kan i noen tilfeller godkjennes som egenkapital.
Prosjekter prioriteres bare dersom de vurderes å kunne bidra til måloppnåelse, dvs.
økt bolyst.
Prosjekt som får støtte fra andre tilskuddsordninger i Berg kommune vil ikke bli
prioritert.
Det er et krav at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:
- prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
- omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte, eller
- prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
I tråd med vanlig praksis for offentlig støtte, kan ikke et prosjekt tildeles støtte hvis
det er påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av Berg kommune. Dette for
at mulige tilleggsfinansieringskilder, som f.eks. tippemidler/midler til nærmiljøanlegg
o.l., kan utnyttes der dette er mulig.
Søkere som mottar støtte gjennom bolystmidlene må dokumentere påløpte
kostnader gjennom avsluttende prosjektregnskap. Sluttrapport med
prosjektregnskap skal forelegges fondsstyret til orientering.

Fordeling tilskudd og lån
Som hovedregel skal støtte gis i form av både lån og tilskudd med fordelingen 50/50.
Fondsstyret kan beslutte annen prosentvis fordeling, eller å gi kun tilskudd eller kun lån etter
eget skjønn.
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Nedbetalingstid for lån i Bolystfondet:
Lånebeløp:
Nedbetalingstid:
Lavere enn 15 000
2 år
15 000 – 29 999
3 år
30 000 – 49 999
4 år
50 000 – 69 999
5 år
70 000 – 99 999
6 år
100 000 – 129 999
7 år
130 000 – 150 000
8 år
Det tas ikke pant for lån i Bolystfondet.
Berg kommune har avtale med Lindorff om innkreving av avdrag og renter i Bolystfondet.
Rådmannen vurderer løpende eventuell annen modell for innkreving.
Fondsstyre
Et fondsstyre bestående av gruppelederne fra hver av de politiske grupperingene i
kommunestyret beslutter tildeling fra Bolystfondet. Rådmannen har ansvar for at innkomne
søknader legges fram som forberedte saker for fondsstyret.
Søknadsfrist
Det legges opp til løpende saksbehandling. Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er
mottatt.
Søknad sendes: Berg kommune, Ingrid Bjerkås’ vei 23, 9385 Skaland,
eller postmottak@berg.kommune.no

Kan søknaden unntas offentlighet?
All skriftlig korrespondanse med kommunen er i utgangspunktet offentlig. Unntak for dette
er hjemlet i Offentlighetsloven.

Vedtatt av kommunestyret i Berg 13.12.2016

Krav til søknad
Søk på eget skjema som du finner på kommunens nettsted eller får ved henvendelse til
kommunen. Søknadsskjema skal være fullstendig utfylt med:
1. Prosjektnavn. Hva søker du om støtte til?
2. Hvor mye søker du om (støttebeløp)?
3. Informasjon om søker. Kontaktopplysninger samt redegjørelse for dine/din
organisasjons kvalifikasjoner og bakgrunn.
4. Begrunn hvorfor ditt prosjekt bør støttes/prioriteres.
5. Budsjett. Hva skal du bruke støtten til og hvordan?
6. Finansieringsplan. Andre finansieringskilder som skal matche bolystmidlene (min
50%)?
7. Legg ved alle relevante papirer.

