Rammer for Puljen til
lokale initiativer

Projekter i de områder, hvor der er lokalråd, skal
have lokalrådets opbakning til projektet. Lokalrådet
skal være aktivt. Det vil sige, at lokalrådet skal deltage i Landdistriktsrådets årsmøde, udfylde det årlige statusskema på Landdistriktsrådets hjemmeside
og indsende referat fra lokalrådets seneste generalforsamling til Landdistriktsrådet.

Rammer for puljen til lokale initiativer
Hvad kan der søges til?
Puljen støtter projekter i Nordfyns Kommune, der
medvirker til en positiv udvikling af kommunens
landdistrikter.
Definition af landsbyer og landdistrikter i Nordfyns
Kommune
Byer med under 1000 indbyggere og det åbne land.
Hvem kan søge?
Lokale aktører i Nordfyns Kommune til projekter, der
er til gavn for kommunens landdistrikter og kommer
flere borgere til gode.
Der kan ikke gives støtte til:
Enkeltpersoners private anliggender
Private virksomheder
Projekter, der kan opnå støtte fra folkeoplysningsmidlerne
Projekter, der får støtte fra Nordfyns Kommunes øvrige puljer.
Projekter, der vedrører vedligeholdelse eller renovering af bygninger, herunder ombygninger, der vurderes at have karakter af vedligeholdelse eller renovering.
Projekter, der allerede er påbegyndt
Drift.
Kriterier for at opnå støtte fra Puljen til lokale initiativer
Der lægges vægt på, at så mange borgere som
muligt får glæde af projektet. Som eksempler kan
nævnes forbedring af landsbymiljøer, forbedring af
fællesarealer, forbedring eller udvikling af legepladser eller naturlegepladser samt projekter, der relaterer sig til natur, friluftsliv, kultur og kulturarv eller som
styrker det sociale sammenhold, bosætning, turisme
og arbejdspladser.
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For at komme i betragtning til puljen skal det elektroniske ansøgningsskema, som findes på kommunens hjemmeside, udfyldes.
Den offentlige adgang til projektet og/eller de støttede faciliteter skal sikres.
De indkomne projekter vurderes efter følgende prioritering:
 Projektet ligger inden for puljens forudsætninger.
 Projektet er ikke i konflikt med andre projekter
og tilladelser.
 Kan der opnås støtte fra anden side (eks. gadekærsprojekter)
 Er der tidligere udbetalt tilskud til projektet.
 Er der tidligere udbetalt tilskud til ansøger med
andet projekt.

Hvor meget kan man søge?
Der kan opnås op til 75 % i støtte. For at sikre, at så
mange projekter som muligt tilgodeses, kan der som
hovedregel højst gives 150.000 kr. i støtte pr. projekt,
men udvalget kan vælge at støtte med et større
beløb.
Ansøger skal selv bidrage med minimum 25 % af
projektets udgifter i egenfinansiering. Egenfinansieringen kan enten bestå af penge, frivilligt arbejde
eller en kombination af penge og frivilligt arbejde.
Timetaksten for frivilligt arbejde er efter gældende
takst, som oplyses på kommunens hjemmeside under beskrivelsen af, hvad ansøgningen skal indeholde. Timeforbruget for det frivillige arbejde skal være
realistisk.
Ansøgningsfrist
1. februar
Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen efter
Erhvervs- Kultur- og Fritidsudvalgsmødet i april.
Hvad skal ansøgningen indeholde?
 En kort beskrivelse af projektets formål og indhold
 En tidsplan for projektet
 Beskrivelse af ansøgeren med kontaktoplysninger
 Projektets budget
 En oversigt over, hvordan projektet skal finansieres inkl. den forventede støtte fra puljen




En beskrivelse af, hvordan driften tænkes finansieret.
Ansøgt beløb

Der kan være et særligt prioriteret område, som kan
skifte fra år til år. Projekter, der ligger inden for det
særligt prioriterede område vil blive vægtet højere
end andre ansøgninger, men alle projekter, der
lever op til de generelle prioriteringer kan komme i
betragtning til støtte.
Det er ansøgers ansvar at sørge for, at de nødvendige tilladelser til at kunne gennemføre projektet er
tilvejebragt eller kan tilvejebringes. De indkomne
ansøgninger læses igennem af Nordfyns Kommunes
administration med henblik på at vurdere, om der
kræves tilladelser eller dispensationer, før projektet
kan gennemføres.
De indkomne ansøgninger vurderes af Landdistriktsrådet Nordfyns bestyrelse og indstilles til godkendelse i Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets
møde i april.
Udbetaling af støtte
Støtten udbetales på baggrund af kvitteringer og
regnskab for projektet, så ansøger skal som hovedregel selv kunne lægge pengene ud. Indsendelse
af regnskab og dokumentation indsendes senest 1
år efter tilsagnet om støtte er givet.
Tidsplan
Puljen meldes ud primo februar efter udvalgets
godkendelse af puljens kriterier
Ansøgningsfrist den 1. februar
Herefter gennemgår administrationen og Landdistriktsrådet Nordfyn de indkomne ansøgninger.
Landdistriktsrådet Nordfyn indstiller projekter til støtte
på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april
Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets svar sendes ud i
ugen, hvor mødet har fundet sted.
Efterfølgende sendes sagsbehandlerens brev ud
med information om betingelserne for at få udbetalt tilskuddet mm.
- rammerne er opdateret den 3. oktober 2017.
Ovenstående rammer er de gældende og afløser
tidligere versioner af rammerne.
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