
Tilskudd til bygdeutvikling 

 

Om ordningen  

Meløy kommune ønsker å stimulere til tiltak og prosjekter som skaper gode lokalsamfunn og 
attraktive bygder. 

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til møteplasser, aktivitetstilbud, mindre 
stedsutviklingstiltak og arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i 
lokalsamfunnet. Tiltakene skal være åpne og tilgjengelig for alle. 
 
Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt 
samarbeid, som fører til at tiltak som gir merverdi for lokalsamfunnet realiseres. Tiltakene 
skal bidra til økt trivsel og gode lokalsamfunn. 

Bygdetilskuddet vil årlig fordele kr.500.000. på ulike tiltak i regi av lag og foreninger.  
 

Hvem kan søke?  

Målgruppa for tilskuddsordningen er frivillige lag og foreninger i Meløy kommune. 

  

Hva kan du søke om tilskudd til?  

Det kan søkes om tilskudd til: 

• Møteplasser 
• Aktivitetstilbud 
• Mindre stedsutviklingstiltak 
• Arrangementer som fremmer trivsel og styrker samholdet i lokalsamfunnet, eller på 

tvers av bygder 

Forhold som vektlegges: 

• Tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode og som fremmer inkludering  
• Tiltak som tilfører lokalsamfunnet noe nytt  
• At tiltaket, så langt som mulig, er utviklet i samarbeid med dem det skal komme til 

gode 
• Meløy kommune gir ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver 

eller allerede igangsatte tiltak. 
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Hva må søknaden inneholde?  

Søknaden skal inneholde: 

• Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet 
• Kostnads- og finansieringsplan (utgifter, inntekter, egeninnsats, eventuelt 

vedlikehold). Timesats for dugnad settes til kr. 300,- 
• Meløy kommune gir inntil 50% tilskudd beregnet av totalbeløp. Dere må dekke 

resten ved egenkapital, andre tilskudd, dugnad o.l.  
• Søker må gi en forklaring på hvordan drifts- eller vedlikeholdsbehov er tenkt ivaretatt 

hvis dette er aktuelt for søknaden 

 

Søknadsfrist  

Søknadsfristen settes til 28. juni i 2019. 

Fra 2020 settes søknadsfristen til 15. mars og 15. august. 

 

Søknaden sendes: 

Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes  

Kontaktperson: Hanne Barvik 

 

Dokumentasjon og utbetaling  

 

Tilskuddet må brukes i tilsagnsåret 
 

Før utbetaling skal det leveres oversikt over prosjektet hvor det fremkommer både 

dugnadstimer, eventuelle egne midler, regnskap som beskriver utgiftene og en kort rapport 

om hva som er gjennomført.  

Tilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført. Det kan søkes om delutbetalinger i særlige 

tilfeller. 
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