
Uppsalas hållbara landsbygder 
Landsbygderna växer och nya initiativ behövs för en hållbar utveckling. Uppsala kommun har  
fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stötta det  
lokala engagemanget som vill bidra till en hållbar utvecklingen.

Vi stöttar landsbygdsutvecklingen
Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen  
om Agenda 2030, stärka lokala aktörer och främja hållbara lokala utvecklingsprocesser.

På kommunen finns stor kunskap om Agenda 2030. Den kunskapen vill vi dela med oss av  
genom digitala föreläsningar och digitala träffar under våren 2021.

Kompetensutveckling för föreningar
Under våren 2021 erbjuder vi kostnadsfria inspirationsföreläsningar och kurser till dig som är  
intresserad av att driva lokal utveckling. Lär dig mer om bygdebolag, Agenda 2030, jämställdhet  
samt om föreningsarbete och organisationsutveckling. Läs mer och anmäl dig på  
uppsala.se/uppsokarna.

I kurspaketet för styrelseutbildningen och organisationsutveckling ingår boken ”Handbok för  
ideella föreningar” av Magnus Andersson och Yngve Karlsson. Anmälan görs på uppsala.se.

Investeringsmedel till föreningar
Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra hållbara  
evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya möteslokaler. 

En förening kan söka och beviljas flera stöd, maxbeloppen står i tabellen nedan.  

Typ av stöd    Maxbelopp per projekt
Genomföra hållbart evenemang   15 000 kronor
Marknadsföring av bygdedag  45 000 kronor
Upprustning av lokal   30 000 kronor

Stöd för marknadsföring av bygdedag
Föreningar kan ansöka om stöd för att marknadsföra bygdedagar. Vi hjälper till att boka annonser 
 i samråd med er och utifrån era önskemål. Det kan innefatta exempelvis grafisk formgivning av  
material, tidningsannonser, film, annonsering på Facebook med mera.

Stöd till upprustning av mötesplats
Föreningar kan ansöka om stöd till att rusta upp nya eller befintliga mötesplatser. Det kan gå till  
byggmaterial, möbler, utrustning, hantverkare, expertkunskap från byggnadsvårdare med mera.

Stöd för att genomföra hållbara evenemang
Föreningar kan söka stöd för att genomföra valfritt evenemang. Stödet kan gå till exempelvis  
att hyra in en moderator, föreläsare, artist, ljudtekniker eller hyra utrustning och scen. Om du ska 
genomföra en bygdedag går det bra att kombinera stödet med marknadsföring av bygdedag.

För att få ekonomiskt stöd från projektet ska evenemanget kunna genomföras på ett mer  
hållbart sätt. 


