Så här fungerar
Platsutvecklingsfonden i Ronneby kommun
TILLSAMMANS FÖR RONNEBY

Bakgrund
I den genomförda BID processen ser man till affärsnyttan och de positiva effekterna av
att engagera sig i samverkansprojekt i staden. Styrkan ligger i våra medlemmar, med hjälp
av dem har vi möjlighet att visa på goda exempel, inspirera och driva utvecklingen av
Ronneby kommun framåt. Med bakgrund av detta, för att främja kommunens utveckling
och samarbete, har en Platsutvecklingsfond skapats.

Vision
I samverkan mellan tre parter; Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och
Ronneby Handel och Intresseförening, skapar TILLSAMMANS FÖR RONNEBY en stark,
attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig kommun med livskvalité i fokus. Det
stärker kommunens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.

Syfte
Platsutvecklingsfonden syftar till att främja platsen och nya idéer/nya aktiviteter
för att öka Ronneby kommuns attraktivitet hos invånare och besökare.
Platsutvecklingsfonden vill utveckla intresset och engagemanget hos företagen
i Ronneby kommun att stärka och driva aktiviteter som ökar antalet fysiska besökare.
Platsutvecklingsfondens uppgift är att säkerställa stöd till företagen för önskvärda
aktiviteter som stärker Ronneby Kommun som destination.

Mål
Platsutvecklingsfondens långsiktiga mål är att stärka Ronneby Kommun som destination
och dess konkurrenskraft genom att öka antalet besökare och flödet av människor
i kommunen.

Platsutvecklingsbidraget består av:
•

Ekonomiskt stöd

VEM kan söka?
Företag som är medlemmar i Ronneby Handel och Intresseförening eller Ronneby fastighetsägargrupp är välkomna att söka medel ur Platsutvecklingsfonden.
NÄR kan man söka?
Ansökan ska vara Platsutvecklingsfonden tillhanda senast 1 månad innan aktivitetens
genomförande.
VAR kan man söka?
Ansökan om medel ur Platsutvecklingsfonden skickas till Platuvecklingsfonden
på mailadress: platsutvecklingsfond.ronneby@gmail.com
Blanketten Ansökan om medel används.

Allmänna villkor:
•

Främja nya idéer och aktiviteter

•

Bidraget ska användas till kostnader som gör aktiviteten unik och nyskapande

•

Platsutvecklingsfonden bidrar med högst 50% av aktivitetskostnaderna

•

Högsta belopp per bidrag är 30 000 kr per aktivitet (beloppet revideras 		
varje år) I särskilda fall kan högre belopp beviljas.

•

Till ansökan ska en ekonomisk kalkyl och plan för aktivitetens genomförande
bifogas. Använd avsett ansökningsformulär

•

En ansökan per aktivitet, samarbete kan ske mellan flera aktörer

•

Ansökta medel avser inte att täcka personalkostnader, kostnader för eget arbete
eller varor avsedda för försäljning

•

Senast två månader efter avslutad aktivitet ska en resultatredovisning lämnas till
Platsutvecklingsfonden, dvs en redovisning av den ekonomiska kalkylen samt en
beskrivning av aktivitetens resultat i termer av t.ex antal besökare, antalet sålda
produkter, antalet inlägg i sociala medier etc. Använd avsett utvärderingsformulär.
Om så erfordras ska kostnader kunna styrkas genom kvitto

•

Utbetalning av bidraget sker vid ett tillfälle (ej uppdelat) och snarast efter
resultatredovisning på utvärderingsblanketten

•

Det ska tydligt framgå i all kommunikation kring aktiviteten att
Platsutvecklingsfonden TILLSAMMANS FÖR RONNEBY är en samarbetspartner

•

Projektet måste genomföras i Ronneby kommun och enligt beskrivning i ansökan

•

Bidraget utbetalas efter genomförd aktivitet

Vägledande kriterier
•
Aktiviteten ska stärka Ronneby Kommun som destination och dess konkurrenskraft
genom att öka antalet besökare och flödet av människor i kommunen
•

Aktiviteten ska stärka varumärket Ronneby – den moderna kurorten

•

Samverkan med andra aktörer

Vem/hur beviljas ett bidrag ur Platsutvecklingsfonden?
•

Ovanstående allmänna villkor och kriterier måste beaktas

•

Representanter utsedda från de tre parterna i fonden beslutar om medel
ska beviljas

•

Beslutet måste ske i enighet

•

Beslutet kan inte överklagas

•

Ansökan om medel måste vara Platsutvecklingsfonden tillhanda senast 1 månad
innan planerat genomförande

Välkommen med din idé för ett ännu bättre Ronneby!

