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Bakgrund
I december 2020 antog kommunfullmäktige Tomelilla kommuns nya vision
som ska gälla till 2030.
”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att från och med 2021, som ett stöd
dela ut medel till invånare, föreningar och företag som har idéer i visionens
anda. Syftet är att stödja och uppmuntra utveckling och test av idéerna, men
också att möjliggöra förverkligande av de sökandes egna visioner och
drömmar i Tomelilla kommun.
Detta dokument specificerar förfarandet för utdelande av Tomelilla kommuns
visionsmedel.

Vem som kan söka medlen
• Privatpersoner som är skrivna i Tomelilla kommun.
• Föreningar som har sin verksamhet i Tomelilla kommun.
• Företag som, genom huvudsäte eller filial, finns och verkar i Tomelilla
kommun.
• Privatperson under 30 år som bedriver forskning eller
forskningsförberedande studier på universitetsnivå i ett ämne i linje med
visionen. Personen ska antingen vara född, tillbringat majoriteten av sin
uppväxt eller vara nu boende i Tomelilla kommun. Denna del av medlen
delas ut en gång per år och uppgår till 10 000 kronor.
Sökande inom en eller flera av ovan nämnda kategorier som vill samarbeta,
kan lämna in en gemensam ansökan för ett och samma projekt.

Vad man kan söka för
• Test och utveckling av idéer, små eller stora, som kan bidrar till att
Tomelilla utvecklas i riktning mot visionen.
• Forskning eller forskningsförberedande studier som bedrivs på
universitetsnivå i linjemed visionen.
I ansökan ska det tydligt anges vad medlen ska användas till. Medel får ej
användas för att täcka kostnader som har uppstått innan projektets start eller
uppstår efter projektets avslutning. Medel får ej heller användas till lön eller
ersättning för nedlagd arbetstid.
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Visionsmedlen ska inte ses som rena företagsstöd, utan ska ges till idéer som
är nytänkande utanför det som kan bedömas vara naturlig företagsutveckling.
Projekt med flera samarbetande aktörer eller som innebär utvecklande av idéer
vars utfall kostnadsfritt kommer många till del, ses extra positivt på.

Hur mycket medel som kan sökas
Årligen från 2021 fram till 2030, kan visionsmedel om upp till och med
maximalt 200 000 kronor beviljas totalt från kommunstyrelsens budgets
buffertmedel.
Maximalt 100 000 kronor kan beviljas för ett projekt.
Skulle vårens ansökningsomgång generera beviljade medel på hela summan,
utgår höstens ansökningsomgång. 10 000 kronor per år måste dock alltid
reserveras för forskare eller student enligt ovan angivna kriterier.

Ansökningsförfarande
Medel kan sökas under hela året, men ansökningarna behandlas enbart två
gånger per år. Sista dag för ansökan till respektive bedömning, kommuniceras i
kommunens kanaler.
Det ansökningsformulär som tillgängliggörs i kommunens kanaler ska
användas vid ansökan. Förvaltningen ska vid behov erbjuda coachning i
ansökningsfasen för att i möjligaste mån bidra till en hög kvalitet på inkomna
ansökningar.

Övriga villkor för bidrag
Den aktivitet det söks medel för ska ha en tydlig början och ett tydligt slut och
sträcka sig som längst ett år från det att medel beviljas.
Senast tre månader efter att aktiviteten har avslutats, ska slutrapport enligt mall
som kommunen tillhandahåller lämnas in.
I all marknadsföring, ska det anges att idén testats och realiseras med stöd av
Tomelilla kommuns visionsmedel.

Om bidrag inte utnyttjas
Om beviljade medel inte använts för det som angetts i ansökan eller inom
given tidsram, kan återbetalning krävas.
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Det är den sökande som har ansvar för att informera kommunen om ändrade
förhållanden eller annat som kan påverka att beviljade medel inte kan utnyttjas
enligt ansökan och beslut.

Kriterier för bedömning
Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen
och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla.
Förvaltningens utvecklingsenhet ansvarar för utformning av
ansökningsformulär och bedömer ansökningar enligt nedan:
• Uppfyller ansökan grundläggande krav för att kunna söka bidrag?
• Ligger inkommen ansökan i linje med visionen?
• Finns det rimlig budget, genomförandeplan och kompetens för att
förverkliga idén?
Ansökningar som uppfyller nämnda kriterier går vidare till bedömning till en
grupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott
tillsammans med två representanter från Tomelillas näringsliv samt två
representanter från Tomelillas föreningsliv.
Bedömningen i denna grupp sker enligt följande:
• Kan idén sägas leda till en samhällsnytta om den realiseras?
• Är idén nytänkande för Tomelillas del?
• Svarar idén upp mot något identifierat behov som finns i Tomelilla
kommun?
• Kommer resultatet många till del kostnadsfritt?
• Är det ett samarbetsprojekt?
• Kan den sökande tilldelas hela sökta beloppet?
De ansökningar som gruppen anser uppfyller kriterierna i den mån att de bör
beviljas stöd, går vidare för beslut till kommunstyrelsens arbetsutskott
tillsammans med förslag om bidragets storlek.
Beslut om beviljande fattas under sammanträde i kommunstyrelsens
arbetsutskott i april och oktober varje år. Skulle något av dessa sammanträden
vara inställt, ska ansökningarna behandlas vid närmast påföljande
sammanträde.
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Utvärdering
Förvaltningen ansvarar för årlig utvärdering av effekten av visionsmedlen med
särskilt fokus på innovationshöjd, samhällsnytta, barnperspektiv, jämställdhet
och jämlikhet.
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