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Kommunledningskontoret 

Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 

Fredrik Lager 

044-13 64 00

Fredrik.Lager@kristianstad.se

Ansökan – Kristianstads kommuns landsbygdsfond 

Landsbygdsrådet i Kristianstads kommun är en plattform för att stärka 

landsbygdsutvecklingen i Kristianstads kommun.  

För 2019 är 200 000 kronor avsatt till utvecklingsstöd som ska stimulera föreningar på 

Kristianstads landsbygd att söka medel för projekt/aktiviteter som utvecklar Kristianstads 

landsbygd.  

Ansökningar administreras och bearbetas av landsbygdsrådet. Varje ansökan prövas mot 

kommunens landsbygdsstrategi. En förening kan söka ett stöd av max 30 000 kr inklusive 

moms per kalenderår.  

Syfte 

Syftet är att skapa landsbygdsutveckling genom projekt och aktiviteter som ska bidra till 

att lokal utveckling och därigenom att kommunens landsbygdsprogram uppfylls. 

Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av ansökan ska följande förutsättningar vara vägledande: 

 Utvecklingsarbetet ska genomföras inom Kristianstads kommun.

 Arbetet ska ha stöd i kommunens landsbygdsprogram, vision och strategisk

färdplan.

 Den sökande utvecklingsgruppen ska redovisa arbetet till kommunens

landsbygdsråd.

 Kommunens beslut är en bruttomedelsanvisning som regleras och betalas ut

efter att alla villkor är uppfyllda.
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Mottagare 

Utvecklingsstöd kan sökas av ideell eller ekonomisk förening, organisation som är 

registrerad i Kristianstads kommuns föreningsregister.  

Ansökan 

Ansökningshandlingar skickas till Kristianstads kommun, 

kommunledningskontoret, 291 80 Kristianstad, kommun@kristianstad.se 

Ansökan ska innehålla 

Sökande organisation:_____________________________________ 

Organisationsnummer:_____________________________________ 

Vi ansöker om följande belopp:______________________________ 

Bank- eller plusgiro________________________________________ 

Om bank eller plusgiro saknas vänligen uppge kontonummer och kontoförande 

 bank.________________________________________________________ 

*Om bank eller plusgiro saknas och om ni erhåller stöd, måste ni i så fall skicka in ett

bevis på att ni är ägare av det uppgivna kontot

Kontaktuppgifter till projektledare 

Projektledare:____________________________________________ 

E-postadress:_____________________________________________

Mobiltelefon:_____________________________________________ 

Sökande förening har tagit del av Riktlinjer för utvecklingsstöd för 

Kristianstads kommuns landsbygdsfond.  

Vi söker medel för följande projekt: 
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