Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 2
Ny minigolfbana vid Smedby Handel.
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

5568398936
Smedby Handel AB
Smedbyvägen 14
77697
DALA-HUSBY
0225-41100
smedbyhandel@telia.com

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Syfte: Rusta upp den befintliga minigolfbanan som finns. Idag finns det en så kallad äventyrsbana som är
byggd under nittiotalet. Banan och omgivningen är i dag i sådant skick att det ej går att spela där längre.
Golfbanan har under lång tid varit en viktig träffpunkt och aktivitet för bygden. Den har också varit en viktig
dragkraft för turistnäringen.
En fin golfbana skulle också ge möjligheter för Smedbyhandel att utveckla samarbete både med företag och
ideella föreningar.
Målet är att utveckla och vidga företaget och skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet. En annat mål är också
att dra människor från både när och fjärran till vår vackra bygd.
Aktivitet: Projektet består i att ta bort den gamla banan, lägga en markduk och sedan ett nytt gruslager.
Därefter ska bana inköpas, banan ska sedan monteras ihop och området kring banorna pyntas med
blomkrukor bänkar mm.
Budget;

Markförberedelser
100 000
Inköp av bana
185 000
Kringarrangemang så som
bänkar, blommor mm
20 000

Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering eller ditt projekt, har
betalt alla fakturor för dina faktiska utgifter och skickat in ansökan om slututbetalning.
2019-11-30

Kontaktpersoner

Kontaktperson Åke Söderqvist
Namn
Utdelningsadress
c/o adress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress

Åke Söderqvist
Smedbyvägen 14
Smedby Handel AB
77697
Dala-Husby
Sverige
022541100
0727000014
smedbyhandel@telia.com

Välj projekt

Landsbygdsfonden - genomförande av projekt > Näringsverksamhet (ej jordbruk, trädgård,
rennäring, skog, förädling till livsmedel) > Besöksnäring och destinationsutveckling > Utveckling
av specifikt besöksmål > Investering

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• DALARNA
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• HEDEMORA
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen eller projektet?
Ja

Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Leader Nedre Dalälven 3
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: Minigolfbanan riktar sig till människor i alla åldrar, både boende och verksamma i bygden och
besökande. Med tanke på att Smedby ligger efter Husbyringen så blir golfbanan en aktivitet även för dessa
besökare.
Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?

Svar: 150000

Geografiskt område
Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Hedemora och Säters kommuner, men speciellt Husby socken.

Projektets syfte och bakgrund
Vad är syftet med projektet?
Svar: Syfte: Rusta upp den befintliga minigolfbanan som finns. Idag finns det en så kallad äventyrsbana som
är byggd under nittiotalet. Banan och omgivningen är i dag i sådant skick att det ej går att spela där längre.
Golfbanan har under lång tid varit en viktig träffpunkt och aktivitet för bygden. Den har också varit en viktig
dragkraft för turistnäringen.
En fin golfbana skulle också ge möjligheter för Smedbyhandel att utveckla samarbete både med företag och
ideella föreningar.
Målet är att utveckla och vidga företaget och skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet. En annat mål är också
att dra människor från både när och fjärran till vår vackra bygd.
Aktivitet: Projektet består i att ta bort den gamla banan, lägga en markduk och sedan ett nytt gruslager.
Därefter ska bana inköpas, banan ska sedan monteras ihop och området kring banorna pyntas med
blomkrukor bänkar mm.
Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Se ovan "Syfte"
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej

Er vanliga verksamhet
Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet?
Svar: Vår ordinare verksamhet är att driva lanthandel på orten Smedby (Dala-Husby). Minigolfbanans
förnyelse är ett komplement som vi hoppas ska stärka företagets verksamhet.

Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: MInigolfbanan ska vara invigd och igång. Säsongen för minigolfbanan är maj till september.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: Att minigolfbanan har minst 2000 spelare/år och att locka turister till vår vackra bygd.

Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? Använd gärna mallen som finns för
aktivitetsplan. Mallen hittar du här: "Aktivitetsplan"
Svar: Se bifogad projektbeskrivning

Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: Affärsbolaget som äger marken, framförallt styrelsemedlemmarna och Smedby Handels butiksägare och
personal.
Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Inga andra

Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja
Beskriv det ideella arbetet
Svar: Bybor som hjälper till ideellt

Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Nej
Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej

Förväntat resultat - indikatorer och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Nej

Vad händer efter projektet?
Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva?
Svar: Beroende på hur stor omsättning golfbanan får, kommer det leda till att ungdomar kan få sommarjobb i
framtiden.
Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet?
Svar: Genom att berätta för kunder till affären, genom annons i lokaltidningen och genom Visit Dalarna
(Turistbyråerna i de närmaste orterna)

Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Vi hoppas på många glada besökare både från när och fjärran, och en merförsäljning i butiken. Det kan
vara en del i affärens överlevnad.

Andra sökta och beviljade stöd som inte är medfinansiering till projektet
Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?
Svar: Nej
Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre
beskattningsåren?
Svar: Nej
Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?
Svar: Nej
Motivera ert svar.
Svar: Om vi inte hittar annat finansiellt stöd så har vi inte möjlighet med en så stor investering.

Utgifter
Utgiftstyp
Övriga utgifter
Investeringar
Summa utgifter

Beskrivning
Kringarrangemang
Markförberedelse och inköp minigolfbana

* Momsredovisningsskyldig - utgifterna är redovisade exklusive moms.

Finansiering
Typ av finansiering
Egen privat finansiering
Projektstöd
Övrig privat finansiering
Summa finansiering

Belopp (kr)
110000
150000
40000
300000

Bilagor
Bifogade bilagor
Aktivitetsplan: Projektbeskrivning_ansökan.docx
Annan bilaga: Landsbygdsfonden_-_Attraktivitet_1_.docx
Budgetmall för projektstöd: Budgetmall_för_Ny_minigolfbana_vid_Smedby_Handel.pdf
Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga:
190423_offert_NIFOBANA_Steel_12_hål.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Offert_JH_Dig_Drill.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga: Offert_från_City_Fun_Park.pdf
• Offert eller annat underlag som visar att utgifterna är rimliga:
Offert_från_Skogsbergs_frakt_och_bonderi.pdf
•
•
•
•

Belopp (kr)
20000
280000
Belopp (kr)
300000

196304081612

