
Här har vi samlat de olika EU-program, fonder och andra relevanta platser 

eller organisationer där vi kan se att det finns finansieringsmöjligheter för 

ert projekt.  

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till oss landsbygdsutvecklare 

Hanne Stenback hanne.stenback@falun.se 023-868 76 

Joanna Stridh joanna.stridh@falun.se 023-826 76 

 

Länsstyrelsen Dalarna  

www.lansstyrelsen.se/dalarna 

Kontakt: Erik Köpmans    Birgitta Laszlo 

erik.kopmans@lansstyrelsen.se   birgitta.laszlo@lansstyrelsen.se  

010 – 22 50 249     010 – 22 50 446 

 Regionala Serviceprogrammet  

o Kommersiell service  

 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 

o Företagsstöd  

 Investeringsstöd inom jordbruk, trädgård och rennäring 

 Investeringsstöd för energieffektivisering och energigrödor  

 Investeringsstöd för att minska jordbrukets utsläpp av 

växthusgaser och ammoniak inom jordbruks- och 

trädgårdsföretag  

 Startstöd 

 Investeringsstöd/förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och 

lokala marknader  

 Investeringsstöd/förädlingsstöd för att skapa nya jobb 

 Investeringsstöd till förnybar energi  

 Investeringsstöd till gödselbaserad biogas  

 Investeringsstöd för att skapa jobb (ej jordbruk, trädgård, 

rennäring och skogsbruk)  

o Projektstöd  

 Stöd till bredband (samordnas av bredbandsgruppen)  

 Investeringar i småskalig infrastruktur  

 Investeringar i service och fritid  

 Investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt 

turistinformation  

 Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer  

o Miljöinvesteringar  

 Business in Dalarna  

 Interreg  
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Dalälvarnas utvecklingsområde (Leader)  

www.duodalalvarna.com  

Kontakt: Christina Lindfors  

christina.lindfors@duodalalvarna.com  

0703 01 06 42 

 Lokal utveckling  

 Dalälvarnas utvecklingsområdes strategi – tydlig förankring  

 Koppling stad – landsbygd  kan vara företagsstöd  

 Paraplyprojekt drivs av DUO 

 Arbetstillfällen, tydliga mål.  

Arvsfonden  

 Unga, barn, mångfald, funktionshindrade 

 Projektledning, investering  

 Förening minst 1 år gammal 

 Plan för 10 år framåt 

 Visa koppling till organisationen  

 Inspireras av tidigare projekt, fortsätter gärna på samma linje 

Boverket  

 Bygdegårdar 

 Nybyggnation, ombyggnation  

 Medfinansiering kommunen  

Falu Kommun  

 Kommundelsutveckling  

o Kan sökas av sju intresseföreningar  

o 100 000-500 000 kr /intresseförening/år (sammanlagt finns 1 miljon 

kr/ år)   

o Projekttid max två år  

o Ska bygga på intresseföreningens utvecklingsplan  

 Evenemangsstöd  

 Kultur och fritid  

 Hållbarhetsråden  

 Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun  

Region Dalarna  

 Stora projekt, resultaten ska kunna ses nationellt 

 Drivs ofta med egna projektledare  

 50% medfinansiering kommunen  

 Tex. Taste of Dalarna  
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Lokala stöd  

 Falun 

o Ljungbergsfonden  

 

 Linghed  

o Vindpeng Tavelberget  

 Bjursås 

o Bjursås sparbank  

 Sundborn  

o Carlborgssons stiftelse  

o Sundborns landsbygdsstiftelse  

 

 

LONA- naturvårdsverket  

Kontakt på länsstyrelsen Dalarna: Anki Alfredéen 010-225 03 12 

anki.alfredeen@lansstyrelsen.se  

 Lokala naturvårdssatsningar  

 Tex: naturstig, natur och kulturstig  

 Rekreation  

Verksamt.se/dalarna  

Övriga:  

 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF 

 Kulturrådet  

 Eufonder.se  

 Riksidrottsförbundet  

 Landstinget Dalarna kulturstöd  

 Kulturstipendier.se 

 Sparbankerna  

 Olika energibolag, så som Dalakraft etc kan vara bra att hålla koll på då de 

utlyser olika stöd då och då.  

 http://hallbarstad.se/sok-finansiering/stod-fran-terrestra-ekosystemgruppen/ 

 Ungdomar, privatpersoner max 20 000 kr: 

http://www.regiondalarna.se/sveriges-basta-

ungdomsregion/pengaakuten/kriterierbild/ 
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