Søknadsskjema for Bolyst.

1. Hva er navnet på
prosjektet?

Folk til Fjelberg

2. Hvem er juridisk eier av Hordaland Fylkeskommune (Fjelberg,Møkster,Espevær og
prosjektet?
Huglo)
3. Søknadsbeløp:

Folk til Fjelberg 2011-2012
Totalbudsjett
2011

2012 SUM

Prosjektleiar
Tilgong på bustader
Marknadsføring av
Fjelberg
Tilretteleggjing av
bustader
Trivselstiltak
Fjelberg parken
Sum

81000
131000
188000
407000
193000
1000000
2000000

Spesifisert budsjett for tilskot
KRD 2011
Prosjektleiar
Fjelberg parken
Marknadsføring av
Fjelberg
Tilretteleggjing av
bustader
Trivselstiltak

20000
100000

Sum

250000

70000
40000
20000

Finansiering
Liv og lyst
Kvinnherad kommune
Liv og lyst midlar frå
tidlegare år
KRD

1

150000
80000
50000
250000

RUP
Eigeninnsats
Eigenkapital/
Sponsorar
Sum

250000
600000
620000
2000000

4. Når skal prosjektet
gjennomføres (fra – til)?

2011-2012

5. Hvem er
kontaktperson(er)?
Navn, adresse,
telefonnummer og e-post.

Arve Fosse 5459 Fjelberg tel.nr. 909 15 246

6. Prosjekt- og/eller
arbeidsgruppe(r)
Gi en kort oversikt over
organiseringen av
prosjektet.

Styringsgruppe folk til Fjelberg: Arve Fosse,Liv Iren
Brekke,Helgi Johan Gudmunsson,Sølvi Fosse.

7. Gi en kort omtale av
prosjektet. Maks 250 ord.
Forsøk å være så operativ
som mulig. Jfr også punkt
om gjennomføringsevne i
utlysningsteksten.

Prosjektet er eit fellestiltak med Fjelberg Bygdalag, FAU Brekke
Oppvekstsenter, lokalt og regionalt næringsliv samt Kvinnherad
kommune.Me arbeider for å etablere eit samspel mellom
fastbuande, feriefolk og nye tilflyttarar for å skape vekst i eit lite
lokalsamfunn

8. Hvem er målgrupper
for prosjektet?

Fastbuande nye tilflyttarar og feriefolk.

9. Hvordan skal
målgruppen(e)
informeres/involveres i
prosjektet?

Fjelberg bygdalag si heimeside,felles framdriftsmøter,
dugnadsarbeid og media.

10. Hva er mål og
eventuelt delmål for
prosjektet?

Auke innbyggjartalet på Fjelbergøyane med 10% innen 2012.
Realisere byggetrinn 1 og 2 av Fjelberg Park møteplassen for alle.

Dyrnes.hytter@knett.no

Fjelberg Park: Brit S. Berge, Ingve Berge,Ingvil Bennett, Jon
Landa
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11. Hvordan er målene
forankret i
lokale/regionale
styringsdokumenter?

Posjektet er forankra i gjeldande kommunedelplan for
Kvinnherad samt innspel mot samarbeidsrådet for Sunnhordland.

12. Hva slags
resultatindikatorer har
prosjektet for
måloppnåelse?

Auke o innbyggjartalet for Fjelbergøyane. Tydelig auke av barn i
Breke Oppvekstsenter. Styrke samarbeid og trivselstiltak. Skape
nye møteplasser for barn, unge, vaksne og eldre. Framtidsplan
Beskriv hvordan dere skal med klare målsetjingar og kontinuerlig oppfylgjing av prosjekta.
arbeide for å finne ut om
dere når målene i
prosjektet?

13. Beskriv kort hva dere
tror vil ha størst
læringseffekt for andre
prosjekter/kommuner.

Dele informasjon og erfaringar på fellssamlingar gjennom
samarbeidsprosjekta Huglo, Espevær og Møkster. Gjensidig
synfaring med nevnte samarbeidsprosjekt lokalt og kommunalt.

14. Hvor geografisk
konsentrert vil prosjektet
ha effekt? (sett kryss)

a) helt lokal effekt
b) effekten kommer i flere kommuner i regionen x
c) effekten kommer i hele fylket
d) effekten kommer i eget fylke og i andre fylker
e) effekten kommer i eget fylke, samt i andre fylker og/eller
utenfor Norge

15. Gi en kort omtale over
hvordan arbeidet eventuelt
er tenkt sluttført/videreført
etter prosjektets slutt.
Maks 250 ord.

Arbeidet med Fjelberg Park gjennomføres av styringsgruppa med
Fjelberg Bygdalag som framtidig eigar.Folk til Fjelberg vil bli
videreført etter dette prosjektets slutt. Samarbeide med heile
regionen for å styrke videre vekst av bulystprosjektet.
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16. Hvilke effekter av
prosjektet ser dere for dere Styrking av lokalt næringsliv og auking av folketalet. Auke og
at prosjektet skal føre til? oppretthalde skule,arbeidsplasser,butikk,kommunikasjon og
infrastruktur.
Gi gjerne egne
beskrivelser av effekter,
og begrunn hvordan
prosjektet kan føre til
disse.
Eksempler på effekter kan
være:
a) Stabilisere eller
øke befolkningen x
b) Styrke, sikre eller
etablere
arbeidsplasser x
c) Opprettholde/vider
eutvikle
eksisterende
virksomhet eller
bidra til
nyetableringer x
d) Økt innovasjon
eller
innovasjonsevne
e) Økt kompetanse
(både
realkompetanse og
formalkompetanse
) for målgruppen
f) Økt tilgjengelighet
(bedre veier,
havner, andre
transporttiltak og
bredbånd)
g) Styrke regionale
sentra x
h) Å gjøre
stedet/kommunen/
området mer
attraktivt som
bosted eller
lokaliseringsvalg
for bedrifter? x
i) Å gjøre
4

stedet/kommunen/
området mer
attraktivt som
reisemål x

I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved:
- Budsjett med kostnadsoverslag
- Finansieringsplan
- Framdriftsplan og milepælsplan
- Rapport fra evt. forprosjekt i tilknytning til omsøkt prosjekt
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