
 
 

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 
 

1. Hva er navnet på 
prosjektet?  
 

LivOGlyst i Samnanger: Kommune med bulyst søkjer folk med tiltakslyst 
 

a) Forprosjekt  
b) Hovedprosjekt X 2. I hvilken fase er 

prosjektet? (sett x) 
c) Videreføring av eksisterende prosjekt X 

 

3. Hvem er juridisk 
eier av prosjektet? 
 Samnanger kommune 

4. Søknadsbeløp: 
 

Kr 600.000,- 

5. Gi en kort 
omtale av 
prosjektet. Maks 
250 ord. Forsøk å 
være så operativ 
som mulig. 
 

1. Utsal for lokal mat på Bjørkheim. 
Dette er eit av hovudmåla i vårt LivOGlyst prosjekt. Me skal no i gang med å 
realisere dette bygget. Samnanger Kommune står som eigar av bygget og skal 
leige ut til utsal for lokal mat og ein lokal blomsterbutikk. Me treng midlar for 
å finansiere deler av bygget og innreiing av utsalet for lokal mat. Prosjektet har 
ei kostnadsramme på ca kr 425.000,-. Lokale produsentar i Hordaland vil få 
tilgang til bygget heile året ved å betale leige når dei er tilstades. Organiseringa 
av dette er pr i dag ikkje klar. Bygget vil vera klart i juni 2010. Prosjektet vil 
skape 1-3 nye arbeidsplassar i bygda. 
 Søknadsbeløp kr 200.000,- 

2. Elva opp! 
Elva opp er eit prosjekt som går langs Reistadelva i Nordbygda. Langs denne 
elva er det treskoverkstad, kvernhus, sag og hjulmakarverkstad, ishus og gamal 
røykstove. Nokre av desse bygningane er alt restaurert og i god stand andre 
treng meir eller mindre omfattande restaurering. Målet er å få laga til ei 
kulturhistorisk løype i området. Ein vil og prøva å få aktivitet i enkelte av 
bygga t.d. treskoverkstaden. Me ynskjer studietur til Osterøy for å lære å lage 
tresko. I tillegg vil me byrja arbeidet med skilting av kulturstien og 
brosjyremateriell i samarbeid med Samnanger Historielag, grunneigarar og 
andre interesserte. Prosjektet kan skape sesongbaserte arbeidsplassar i høve 
turisme. 
Søknadsbeløp kr 150.000,- 

3. Nordvikavatnet rundt. 
Nordvikavatnet rundt er eit prosjekt som går ut på å til rette legge for universell 
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utforming av ein ny sti rundt vatnet. Området er i dag ikkje framkomeleg for 
personar med funksjonshemmingar. Det er utarbeida ein planrapport for 
prosjektet.  Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 2,4 millionar. Vatnet ligg i 
same området som Elva opp og desse 2 prosjekta vil henga i saman. Får me i 
gang desse 2 prosjekta vil me få noko å tilby innbyggjarane i Samnanger og 
tilreisande innan kulturhistorie, friluftsliv og fysisk aktivitet. 
Prosjektet har ei kostnadsramme på ca 2,4 mill. Anlegget kan nok finansierast 
innan t.d. nærmiljøanlegg, folkehelsemidlar og tippemidlar. Arbeidet med å 
finne finansieringskjelder, avklaring med grunneigarar og brukarane vil me 
arbeide med innan LivOGlyst prosjektet.   
Søknadsbeløp: kr 100.000,- 

4. Ungdom. 
Me har vore på kulturproduksjonskurs i regi av LivOGlyst og me ynskjer å 
starte opp arbeidet med lokale konsertar for ungdom i bygda. Me har eit stort 
musikkmiljø i bygda og vil bruke lokale krefter til å skipa til 1-3 konsertar pr år 
for og med ungdom. 
Søknadsbeløp: kr 100.000,- 

5. Flyktningar og integrering 
Samnanger Kommune har i 2010 tatt i mot flyktingar frå Eritrea. I tillegg har 
me frå før flyktningar frå Afghanistan. Det er innvandrar frå ca 20 ulike 
nasjonar i bygda vår. Me ynskjer å skipa til samlingar der lokalbefolkninga og 
innvandrarar møtes der fokuset skal vera mat og kultur frå andre nasjonar. 
Søknadsbeløp: kr 50.000,- 

 

 

 
 

6. Hva er mål og 
eventuelt delmål 
for prosjektet? 
 

1. Bygg for utsal av lokal mat 
2. Skilting og brosjyre for kulturløype 
3. Universell utforma tursti.  
4. Konserter for og med ungdom 
5. Integrering av flyktningar 

 

7. Hva slags 
resultatindikatorer 
har prosjektet for 
måloppnåelse? 
 

1. Alle mål er veldig konkrete og er lette å måle ved å sjå om tiltaket er 
gjennomført. 

 

8. Hvem er 
målgrupper for 
prosjektet? 
 

1. Lokale bønder /produsentar av lokal mat og handverk i Hordaland 
2. Alle innbyggjarar i Samnanger og tilreisande. 
3. Ungdom og flyktningar  
4. Lag og organisasjonar i Samnanger 
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9. Hvilken 
forankring har 
prosjektet lokalt, 
eventuelt også på 
andre nivåer? 
 

1. Forankra i kommunal administrasjon. 

2. Forankra politisk lokalt 

3. Forankra fylkeskommunalt via LivOGlyst-prosjektet 

10. Når skal 
prosjektet 
gjennomføres  
(fra-til)?  
 

Hausta 2010 – våren 2011 

a) Helt lokal effekt X 
b) Effekten kommer innen flere kommuner i regionen X 11. Hvor 

geografisk 
konsentrert vil 
prosjektet ha 
effekt? (sett x) 

c) Effekten kommer i hele fylket X 
d) Effekten kommer i eget og andre fylker  
e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor Norge 
f) Vet ikke/ikke relevant 

 

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

1. Utsal for lokal mat. 
 Dette prosjektet vil stå på eigne bein når bygget er finansiert og innreia. 
2. Elva Opp! 
 Grunneigarar, lag og organisasjonar vil drive dette vidare når brosjyre og 
 skilting er på plass. 
3. Nordvikavatnet rundt. 
 Grunneigarane vil drive dette vidare når stien er laga. 
4. Ungdom. 
 Ungdom vil drive dette vidare dersom dei får overskot eller med tilskot frå 
 kommunen 
5. Flyktingar og integrering 
 Kommunen kan bevilge tilskot til årlege tilstellingar innan ulike budsjett 

13.Fylkes-
kommunens 
vurdering av 
prosjektet. 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 
14. Hvilke 
målsettinger i 
distrikts- og 
regionalpolitikken 
hører prosjektet inn 
under? (Sett kryss 
ved svaret. Flere 
svar er mulig). 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X 
c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til 

nyetableringer X 
d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 
e) Økt kompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for 

målgruppen X 
f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 

bredbånd) X 
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g) Styrke regionale sentra 
h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 

lokaliseringsvalg for bedrifter? X 
i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? X 

 

 
I tillegg til dette skjemaet, må søkere legge ved: 

 

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

Samnanger kommune 
Tyssevegen 217 
5650 Tysse 
 
Prosjektleiar Tone Tysseland Holmefjord 
56587424 / 97437237 
tone.t.holmefjord@samnanger.kommune.no 

Budsjett med kostnadsoverslag 
 
 Samla budsjett for prosjekta Bulyst søknadsbeløp 
Utsal for lokalmat 425.000 200.000 
Elva opp 150.000 150.000 
Nordvikavatnet  2.400.000 100.000 
Ungdom 100.000 100.000 
Flyktningar 50.000 50.000 
Dugnadsarbeid  75.000 75.000 
Prosjektleiing 50.000 50.000 
Sum 3.250.000 725.000 

 
Finansieringsplan 

 
   
LivOGlyst‐midlar  110.000
Samnanger kommune  125.000
Prosjektleiing  50.000
Eigeninnsats/dugnad  150.000
Bjørnefjorden Næringsutvikling  40.000
HFK – ekstra tilskot  150.000
Bulyst tilskot  600.000
Sum  1.225.000
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Framdriftsplan og milepælsplan: 
 
Tiltak      

1. Oppsetting av 
bygg lokal mat 

April 2010 
-juni 2010 

    

2. Elva opp 
planlegging og 
skilting 

 Mai 2010 - 
okt. 2010 

   

3. Nordvikavatnet 
planarbeid 

  Mai 2010 -
des. 2010 

  

4. Ungdom    Aug 2010 -  
mai 2011 

 

5. Flyktningar     Aug 2010 - 
mai 2011 
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