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ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 

 
 
 

 
På nästa sida finner Du vår blankett för ansökan om stöd till utvecklingsprojekt inom ramen 
för Skaraborgs tillväxtprogram  
 
För att en insats ska beviljas medfinansiering genom Skaraborgs tillväxtprogram 
gäller följande urvalskriterier: 

• Insatsen ska ligga i linje med tillväxtprogrammets prioriterade insatsområden  
• Insatsen ska vara av regional betydelse, d.v.s. ha spridningseffekter över en större del av 

Skaraborg  
• Långsiktiga hållbara program, där en bred samverkan mellan olika aktörer sker, 

prioriteras  
• Insatser, som har förutsättningar att erhålla medfinansiering från andra aktörer eller 

program, prioriteras  
• Insatser, där ett flertal aktörer från näringsliv och/eller social ekonomi aktivt medverkar 

i insatsen, prioriteras  
• Varje insats ska prövas avseende konkurrens, samverkan, miljö och jämställdhet 

 
Är Ni intresserade av att ansöka om medfinansiering från Skaraborgs tillväxtprogram 
rekommenderar vi att ni först tar en kontakt med ansvarig tjänstemän för en inledande 
diskussion. 
 
Innan ni börjar skriva ansökan läs först noga igenom den handledning som finns bifogad 
efter själva blanketten. 
 
Ansökan sänds till: 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Tillväxtprogrammet 
Box 54 
541 22 Skövde 
 
Förutom ansökan i underskrivet original önskas också en elektronisk kopia för att underlätta 
handläggningen. Denna skickas till e-postadress: info@skaraborg.se.  
 
Vid eventuella frågor kontakta handläggare på Kommunalförbundet tel. 0500-497203. 
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ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 
 
 
 
1. Allmänna uppgifter                                                                                                        
Projektets namn: 
Platåbergslandskapets geopark - Förstudie 

Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD): 20140301-20141130 

Sökt belopp från Skaraborgs Kommunalförbund:  

72 750 kronor 

Projektets totalkostnad: 

219 250 kronor 

Stöd söks från programområde/tema inom tillväxtprogrammet. Kryssa för aktuellt programområde/tema. 

A) ”En attraktiv och synlig region” x  1. Utveckling/ profilering av 
     Skaraborg som en attraktiv        
     region för boende, besökare 
     entreprenörer och studenter 

 2. Fler aktiva och delaktiga 
      invånare  

B) ”En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation  
      och förnyelse” 

 3. Fler företagsamma  
         individer 

 4. Ökad affärsdriven  
         samverkan  

 5. Höjd kunskapsnivå inom Skaraborgs näringsliv 

För tema 5  ange även vilket utvecklingsområde som berörs:   Bioenergi    Upplevelsenäring    IT (produktion, beslutstöd)  

C) ”En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur”  6. Ökat regionalt inflytande 
         på transportinfrastruktur- 
         planeringen 

  7. Omställning av transport- 
          systemet i en mer hållbar  
          riktning 

 8. Ökad tillgänglighet till  
         utbildning av hög  
         kvalitet 

 9. En konkurrenskraftig  
           forskning 

Om stöd söks ur särskilt program, ange vilket::  A. En attraktiv och synlig region 

 
 
2. Uppgifter om sökanden 
Sökande: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 

Org. nummer: 802447-2782 Telefon: 0501-393194 

Adress: Box 77 Fax:       

Postnummer/ 
postadress: 

542 21 Mariestad Webbadress: www.vanerkulle.se 

Plusgiro/ 
Bankgiro: 

 sökandens pg nr: 

x  sökandens bg nr: 

   

435-4668  

Är sökande momspliktig?  x  Ja   Nej 
 

Ankomst 
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3. Underskrift 
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver 
de i denna ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med 
berörda parter i regionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan 
och den fortsatta hanteringen av projektstödet.  
 
Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i 
ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet 
(registrering i diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet.  
 
Slutligen bekräftas också att undertecknad har tagit del av informationen i handledningen. 

             

Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 
 
4. Projektledare  
Projektledarens namn: Ove Ringsby 

Undertecknad medger enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, 
får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Skaraborgs Kommunalförbunds hantering av ärendet (registrering i 
diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet.  

 

Underskrift: ………………………………………………………………………… 

Telefon: 0501-393194 Mobil:       

E-post: ove.ringsby@vanerkulle.se 
 
 
5. Bakgrund och nulägesbeskrivning 
 
Avsikten med projektet är att undersöka förutsättningarna för att skapa en Geopark i Västra Götalands 
platåbergslandskap i enlighet med av SGU uppställda kriterier för Svenska geoparker. I förlängningen 
kan det leda till ansökan om medlemskap i Unesco-programmet i Global Geopark Network. (GGN) 
Konceptet geopark innebär:  

• Ett geografiskt avgränsat område av stort geologiskt värde och historik (vård av geologin) 
• Ett område där geologin utgör grund för ekonomisk utveckling, inte minst geoturism 
• Ett arbetssätt som involverar de som bor i området, dvs. delaktighet/medverkan i fokus 
• En möjlighet till lokalt experimenterande men samtidigt lärande i nätverk 

Platåbergsmiljön är unik som geologisk formation, och som sådan uppmärksammad och globalt känd 
bland geologer. Områdets geologi har en avgörande betydelse för landskapets karaktär och utseende, 
inte minst dess flora, och lägger grunden för de ofta mycket dramatiska berättelser som kan kopplas till 
platåbergens bildande och intressanta uppbyggnad.  
 
Platåbergsområdet omfattar området mellan Halle och Hunneberg i väster, till Billingen i öster, och 
från Ålleberg i söder till Lugnåsberget i norr. Inom och i anslutning till platåbergen finns också 
synnerligen intressanta kvartärgeologiska lämningar, bl.a. delar av den mellanskandinaviska israndszonen 
i form av Hindens rev m.m.  
Utgångspunkten för utveckling av Geoparker är att lyfta fram och tillgängliggöra det geologiska 
kultravet på ett populärvetenskapligt sätt, och därmed bidra till att stärka områdets identitet, och 
gynna lokal besöksnäring. Geoparken ska också bidra till långsiktigt hållbart brukande av geologiska 
naturresurser i det berörda området. Bildandet av geoparker syftar till ett samlat grepp kring det 
specifikt geologiska perspektivet, men inbegriper även att lyfta fram, och samverka med, övriga 
naturvärden såväl som kultur och industrihistoria, och därmed skapa ett mervärde. En geopark baserad 
på platåbergslandskapets höga geologiska kvaliteter bedöms ha goda förutsättningar att vara attraktiv 
som besöksmål, och skulle kunna innebära ett viktigt tillskott i områdets turistiska utveckling.  
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6. Syfte 
 
Att studera möjligheten att skapa en plattform för samverkan kring geologi och främst det unika 
platåbergslandskapet i form av Platåbergslandskapet geopark. Samverkan baseras på tematisk 
avgränsning snarare än geografisk och omfattar kommunerna Mariestad, Skövde, Götene, Skara. 
Lidköping, Falköping och Grästorp samt även Vänersborg och Trollhättan i Fyrbodal.  
 
 
 

 
 
7. Övergripande mål 
 
I första skedet avses en förstudie göras för att bedöma förutsättningarna för att utveckla en fungerande 
geopark. Om detta kan komma till stånd är målet  

- Att stärka lokal utveckling med särskild tonvikt på att tillvarata geologitemats turistiska 
förutsättningar.  

- Att bevara och tillgängliggöra det geologiska arvet och föra dess historia vidare  
- Att stimulera och ge impulser till utveckling och förnyelse av den näringsmässiga verksamhet 

som finns knuten till materialet  
- Att bidra till att stärka interkommunal samverkan och ökad förståelse för behovet att se olika 

aktörer och områden som delar av ett sammanhang där delarna skapar helheten men också 
helheten stärker de enskilda delarna.  

 
 
 

 
8. Projektinnehåll och aktiviteter 
 

• Förankring 
Förstudien syftar till att undersöka möjligheterna att skapa en sammanhållande Geo park inom 
platåbergsområdet. Studien skall primärt förankra idén bland myndigheter, föreningar, företag och 
institutioner. Arbetet ska bedrivas i samråd med SGU enligt de intentioner som redovisats i utkast till 
riktlinjer för svenska geoparker. Studien ska också underöka och ta fram underlag för vilka geologiska 
attraktioner som kan vara aktuella att ingå i en ev. geo park samt analysera hur information om, och 
skötsel av, dessa fungerar utifrån ett geologiskt perspektiv.   

• Omvärldsanalys 
En bred omvärldsanalys såväl nationellt som internationellt skall göras för att ta vara på erfarenheter 
och metoder från andra initiativ. Bl.a. skall kontakt etableras med Meteorum i Dalarana, GEAB 
Norvegica geopark samt den internationella Global Geopark Network. (GGN).  

• Organisation 
Förstudien skall ta fram nödvändigt underlag för ansökan om inträde i Svenska geoparker. En begäran 
om att bli geoparkskandidat görs i samband med ev. projektstart. Förutsättningarna för en framtida 
anslutning till Global Geoparks Network (GGN) ska studeras.   

• Verksamhetsutveckling 
Projektet avser skapa arenor för erfarenhetsutbyte och dynamisk verksamhetsutveckling genom att 
erbjuda gemensamma kanaler för kund och marknadskontakt, stimulera samverkan och samordning, 
hjälp till att hitta nya partners och utvecklingsidéer etc. Ytterst hänger det på olika intresseters intresse 
och vilja att utvecklas, testa nya vägar att engagera flera och hitta vägar att via samverkan med andra 
utveckla den egna verksamheten. 
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9. Projektorganisation 
 
Projektet leds av en samverkansgrupp bestående av representanter från medverkande kommuner och 
institutioner. Projektledning utförs av Biosfärkontoret Samverkan sker med föreningar och ideella 
intressenter såsom Geoarena Skaraborg, hembygdsrörelsen m.fl.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Förväntade effekter under projektets löptid 
 
Ökat fokus på geologitemat, samordning och särkande av enskilda objekt genom samordning och 
informationsspridning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Förväntade långsiktiga effekter 
 
Globalt finns ett stort och växande intresse för geoturism. Platåberglandsapet är världsunikt i detta 
sammanahag och har stor potential att bidra till att stärka turismsektorn inom området. Temat kan 
fungera som ett sammanhållande kitt och tydliggöra behovet av samverkan mellan kommuner och 
områden för att uppnå positiv utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Resultatspridning 
 
Fortlöpande information via Biosfärområdets webbsida. Slutrapport efter projektskut.  
 
 
 
 
 
 
 



 6  
 X  
 

 
 

 
13. Långsiktighet 
 
Projektet skall klargöra förutsättningar för ett långsiktigt engagemang kring att på ett hållbart sätt 
tillvarata och utveckla områdets geologiska kvaliteter.  
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Jämställdhet  
 
Projektgruppen skall sättas samman med utgångspunkt från jämställdhetsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 

 
15. Miljö  
 
Hållbarhetsperspektivet är fundamentalt i geoparkskonceptet.   
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Integration  
 
Ingen påverkan i detta projekt 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Uppföljning och utvärdering 
 
Uppföljning sker löpande under projektet. Slutrapport kommer att utföras. Rapporten kommer innehålla 
förslag till drift och finansiering av ev. framtida geopark.  
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18. Övrig information 
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Denna mall skall användas för projektets budget 
 
18. Kostnader  

Kostnadsslag 
 

År 2014        
 

År 200        
 

År 200        Totalt 

Egen personal (löner inkl sociala avgifter) 162 750                   

 Övrigt, ej ideellt, arbete (löner inkl sociala avgifter)                    

 Externa (köpta) tjänster 10 000                   

 Resor 15 000                   

 Övrig kommunikation (tel, porto osv)                         

 Marknadsföring (trycksaker osv)                         

 Lokalkostnader                         

 Investeringar                         

 Övriga kostnader 5 000                   

 Summa kostnader 192750                   

Ideellt arbete 26 500                   

Totalt 219 250                   
 
19. Finansiering 

Finansiärer – typ av finansiering 
 

År 2014        
 

År 200        
 

År 200        Totalt 

Offentliga finansiärer – likvida medel     
Medverkande kommuner 50000                   
                              
                              
                              

                               
                               
 Offentliga finansiärer – direktfinansiering  
(in natura, ange även typ)     
Medverkande kommuner löner 140 tim 49000                   
Göteborgs universitet 30 tim 10500                   

 VGR 30 tim 10500                   
 Total offentlig finansiering    120000                   
 Privata finansiärer – likvida medel     
                              
                              
                              
 Privata finansiärer –  direktfinansiering         
(in natura, ange även typ)     
Ideellt arbete 150 tim. 26500                   

                               
 Total privat finansiering 26500                   

 Summa total finansiering 146500                   
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Beräkningsunderlag till projektbudget 
 

 Egen personal (personens namn 
eller kategori) – bokförd kostnad 

Månadslön inkl. soc.avg. 
 

Sysselsättnings-
grad 

Antal månader 
 Total kostnad 

 Projektledning 265 tim 
 

                  92 750 

 Kommuner 160 tim 
 

                  49 000 

 GU, VGR 60 tim 
 

                  21 000 

 Summa egen personal 
 

                  162 750 
 

Övrigt, ej ideellt,  arbete (namn 
eller kategori) – bokförd kostnad 

Lön inkl. soc.avg. 
 

Sysselsättnings-
grad 

Antal månader 
 Total kostnad 

       
 

                        

       
 

                        

       
 

                        

 Summa övrigt arbete 
 

                        
 

 Externa tjänster  
Beräknat antal 

timmar 

Beräknad 
fakturerad 
timkostnad Total kostnad 

  
Föredragshållare, studiebesök             10 000 
  
                        
  
                        
  
 Summa externa tjänster             10 000 
 

 Investeringar  
Beräknat 
inv.datum 

Inköpspris exkl. 
moms Total kostnad 

  
                        
 
                        
 
                        
  
 Summa investeringskostnad                   
 

 Övriga kostnader Total kostnad 
  
Resor 5 000 
 
Studieresor 10 000 
 
Telefon infomaterail 5 000 
 
            

  
 
            
  
 Summa övriga kostnader 20 000 
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