Gode råd til borgere og foreninger, der laver almennyttige anlægsprojekter i Nordfyns landdistrikter

Hvorfor denne guide?
Der kan være meget at huske på, når man laver projekter.
Denne guide skulle gerne komme omkring de mest almindelige ting, som man som projektejer kan støde på,
når man f.eks. laver anlægsprojekter i landdistrikterne.
Guiden tager udgangspunkt i ansøgninger til Puljen til lokale initiativer og Borgerpuljen.
Budget:
Dit projekts budget består af udgifterne til at få gennemført projektet. Det er vigtigt, at du husker at få alle udgifter med. Kræver dit projekt f.eks. udgifter til rådgivning, skal du huske at få det med i dit budget.
Derudover vil der sandsynligvis også være tale om et efterfølgende driftsbudget: Hvad koster det at vedligeholde dit anlæg? Det kan du ikke søge om midler til gennem vores puljer, så det er en udgift, som du må forvente selv at finde finansieringen til.
Økonomisk støtte og tilladelser
Vær opmærksom på, at du ikke har fået tilladelse til at gennemføre dit projekt sammen med dit tilsagn fra
det politiske udvalg om økonomisk støtte.
Derfor skal du stadig søge om eventuelle landzonetilladelser, byggetilladelser, dispensationer, tilladelse til
brug af kommunens jord mm., selvom du har fået tilsagn om støtte fra f.eks. Puljen til lokale initiativer eller
Borgerpuljen.
Hvordan ved jeg, hvilke tilladelser, jeg har brug for?
Når vi modtager en ansøgning til Puljen til lokale initiativer, sender landdistriktskoordinatoren ansøgningen i
en såkaldt stjernehøring. Det vil sige, at ansøgningen bliver gennemgået af byggesagkyndige, planmedarbejdere, Kultur- og Fritidsteamet, Vej- og Parkafdelingen samt Natur- og Miljøafdelingen. De forskellige afdelinger kommer med deres kommentarer til ansøgningen. Såfremt dit projekt får støtte, vil det fremgå af det
brev du får fra kommunen, hvilke tilladelser og/eller dispensationer, dit projekt har brug for.
Hønen eller ægget - skal man have pengene eller tilladelserne på plads først?
Vi gennemgår din ansøgning og hvis du får støtte, vil vi skrive til dig, hvilke tilladelser, du har brug for, for at
kunne gennemføre dit projekt.
Hvad kan der ellers dukke op?
Hvis du f.eks. vil etablere en legeplads, er det vigtigt, at legepladsen godkendes. Udgiften til denne godkendelse skal du regne med ind i dit budget. Derudover skal der hvert år foretages en legepladsinspektion, som
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skal sikre, at legepladsen fortsat er sikker at benytte. Kommunens Vej- og Parkafdeling sørger for legepladsinspektionen. Herefter vil du modtage rapporten, som beskriver, om der er nogle ting, der skal ordnes, for at
legepladsen er sikker. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af legepladsen er dit ansvar som projektejer, medmindre andet er anført i din ansøgning, hvor vi beder dig tage stilling til fremtidig drift og vedligeholdelse.
Husk, at brug af et stykke jord kræver tilladelse fra ejeren (f.eks. kommunen, hvis det er kommunal jord dette vil kommunen tage stilling til i forbindelse med din byggeansøgning).
I forbindelse med din byggeansøgning, skal du bruge ejerens underskrift til at bruge jorden.
Hvor finder jeg hjælp?
Spørgsmål til Puljen til lokale initiativer
Landdistriktskoordinator Hanne Bille hab@nordfynskommune.dk tlf.: 64 82 80 98
Spørgsmål til Borgerpuljen
Kulturkonsulent Lise Dilling-Nielsen ldh@nordfynskommune.dk tlf.: 29 16 08 72
Spørgsmål til Vej og Park – f.eks. om rør og ledninger i jorden
Gartnerformand Keld Olsen: kol@nordfynskommune.dk tlf.: 64 82 87 46
Vær opmærksom på, at du selv skal udfylde og indsende ansøgningsmaterialet til f.eks. byggetilladelser.
Ansøgning skal udfyldes på www.bygogmiljoe.dk, hvor du logger ind med NemID.
På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om regler for legepladser https://www.sik.dk/Virksomhed/Produktsikkerhed-for-fagfolk/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyerlove-og-regler/Legeredskaber-love-og-regler
Tjekliste:
Har du husket at:
 Læse rammerne/vilkårene for puljen?
 Få opbakning fra dit lokalråd?(kræves til ansøgninger til Puljen til lokale initiativer)
 Regne ud, hvad det vil koste årligt at vedligeholde dit projekt?
 Finde ud af, hvordan vedligeholdelsen finansieres?
 Finde ud af, hvem der ejer jorden på det sted, du gerne vil lave dit projekt og om du må bruge jorden?
(hvis du har et anlægsprojekt)
 Finde den del af udgifterne til projektet, som du selv skal stå for? (afhænger af, hvilken pulje, du søger)
 Tænkt på momsen? Sørg for, at de tilbud, du får er med moms, hvis du skal betale moms
Nu har jeg læst denne guide. Har jeg så været rundt om alt, hvad der kan opstå i forbindelse med mit
projekt?
Denne guide nævner de typiske ting, som du skal være opmærksom på. Ikke to projekter er ens, og der kan
derfor være ting, som ikke er nævnt her.

Spørgsmål?
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Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte landdistriktskoordinator Hanne Bille hab@nordfynskommune.dk eller på tlf.: 64 82 80 98 – hvis ikke jeg selv kan svare på dit spørgsmål, kan jeg sandsynligvis
finde en kollega, som kan.
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