Landdistriktsrådets Projektpulje

Vejledning til ansøgningsskema for Landdistriktsrådets
projektpulje
Generelt om projektpuljen
Gennem projektpuljen kan lokalområderne fremsende ansøgning med henblik på økonomisk støtte til
større eller mindre projekter i det enkelte lokalområde eller på tværs af flere lokalområder.
Projektpuljen administreres af Landdistriktsrådet, der en gang årligt træffer afgørelse om støtte til et antal
projekter.
Der kan max. forventes et tilskud på kr. 25.000 pr. projekt, og der skal tilstræbes en passende geografisk
fordeling af projektmidlerne.
Eksempler på projekter, der kan opnå støtte fra projektpuljen:
 Anlægsprojekter: f.eks. etablering af bålfaciliteter, legeplads, sportsfaciliteter, anlæg af sti,
etablering af bådebro m.v.


Rekvisitter/inventar m. v.: f.eks. indkøb af legeredskaber, kanoer, klatreudstyr, computere til net
café m.v. Det er en fordel at søge til rekvisitter m.v. som man villigt stiller til rådighed for andre
lokalområder. Disse ansøgninger kan muligvis opnå et tilskud ud over kr. 25.000.



Arrangement(er): f.eks. foredrag, koncerter, teaterforestillinger, udstillinger m.v.



Informationsopgaver m.v.: f.eks. udgivelse af lokalt blad, etablering af hjemmeside,
informationstavler m.v.



Øvrig type projekter: f.eks. afvikling af kurser, udveksling med landsbysamfund i
venskabskommuner m.v.

Særlige indsatsområder
Landdistriktsrådet ønsker, at fremme projekter som kan gavne et større geografisk område, f.eks. i forhold
til fælles grej (telt, grill eller andet), der kan udlånes på tværs.
Landdistriktsrådet ønsker en passende balance mellem fysiske projekter (anlæg m.v.) og kulturelle/sociale
projekter. Projekter, der fremmer samarbejdet mellem flere lokalområder har høj prioritet. Det har
betydning, at man i ansøgningen kan godtgøre, at projektet har langsigtet betydning for lokalområdets
udvikling.
Dertil vægtes ansøgninger, der understøtter Mariagerfjord Kommunes Landdistriktspolitik.
Indsatsområderne i Landdistriktspolitikken er:
 Det gode hverdagsliv for alle i landsbyerne og det åbne land (godt foreningsliv, nærhed og
sammenhængskraft, sund livsstil, adgang til naturen m.v.)
 Gode mødesteder skaber rammer om aktiviteter og sammenhold (forsamlings- og klubhuse, legeog aktivitetspladser m.v.)
 Et forbedret fysisk miljø i landsbyerne
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En dynamisk erhvervs- og bosætningsindsats afpasset de lokale muligheder (etablering af
virksomheder m.v.)
En sammenhængende infrastruktur i hele kommunen (gode stier og veje, kollektiv trafik, internet
og mobildækning m.v.)

Hvem kan søge?
Foreninger, grupper og enkeltpersoner kan søge projektpuljen. Samarbejdsprojekter prioriteres iht. de
beskrevne indsatsområder. Det anbefales at lokalrådet medvirker i koordinering af evt. flere projekter fra
samme lokalområde.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk og kan findes på www.mariagerfjord.dk/Landdistrikter.
- I skemaet angives så præcis adresse/matrikelnummer som muligt. Ligeledes har det stor betydning, at
ejerforhold er angivet præcist.
- Projektets budget skal vedhæftes ansøgningen og indeholde præcis angivelse af tilskudsbehovet fra
projektpuljen.
- Landdistriktsrådet kan imødekomme større ansøgninger, såfremt projektet vurderes at have en særlig
betydning for borgere på tværs af flere lokalområder.
- Husk at indregne evt. udgifter til byggetilladelser eller andre offentlige gebyrer.
- Såfremt projektet er medfinansieret fra andre puljer vedlægges kopi af støttetilsagn. Ligeledes angives
hvornår et evt. svar fra andre puljer kan forventes.
- Egen frivillig arbejdskraft kan indgå i medfinansieringen. Indsatsen takseres til 100 kr. pr. frivilligtime.
- Forventet projektstart angives.
- Såfremt projektet tildeles midler vil ansøgeren modtage et link til en klarmeldingsblanket, som skal
udfyldes når ansøger er klar til at gå i gang med projektet og senest 1 år efter bevillingen. Herefter
udbetales tilskudsbeløbet til ansøgeren.
- Forventet projektafslutning angives. Særskilt projektregnskab indsendes til Fagenheden for Kultur og Fritid
senest 1 måned efter projektafslutning.
- Såfremt projektet ændres undervejs, skal der indhentes skriftlig tilladelse hertil fra Landdistriktsrådet. I
modsat fald kan det bevilgede tilskud forlanges tilbagebetalt.
- Det er ansøgerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning og planlægning. På Mariagerfjord
Kommunes hjemmeside er der en kortside med oplysninger om fx bygge- og beskyttelseslinjer og
lokalplaners afgrænsning. Brug linket
http://drift.kortinfo.net/map.aspx?site=mariagerfjord&page=mariagerfjord+kommune og klik på ”Klik
her for at se kort over mariagerfjord kommune” for at komme frem til kortsiden. Det er vigtigt, at ansøger
forud for indsendelse af ansøgning har kontaktet offentlige myndigheder om disse forhold, samt indhentet
de fornødne tilladelser.
- Ansøgeren skal desuden tage stilling til forhold vedr. vedligeholdelse og drift, herunder løbende rengøring
og udgifter til vand, kloak og el.
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Generelt vedr. ansøgninger om etablering af legepladser


Kræver byggetilladelse, dvs. der skal fremsendes tegninger med situationsplan og samlingsdetaljer
(Bygningsreglementet af 1995, hvor der refereres til DS – standarder).



Kommer på en liste over legepladser i Mariagerfjord Kommune, som Byggeafdelingen udarbejder.
Derefter vil legepladserne senere blive gennemgået mht. sikkerhed af et eksternt konsulentfirma.



Det er altid ejeren af grunden, der har ansvaret. Det eneste, der evt. senere kan fritage grundejeren
for ansvaret er, at det eksterne konsulentfirma siger god for sikkerheden. På baggrund af denne
godkendelse vil Mariagerfjord Kommune muligvis være i stand til at få udarbejdet et juridisk
dokument, der definerer ansvaret. Alternativt kan grundejer overdrage arealet til
legepladsindehaveren. Ansvarshaver skal være forsikret.

Spørgsmål i relation til ansøgningen, kontakt da:
Jens Lykke – Kultur og Fritid – 97113505 – jelyk@mariagerfjord.dk
Spørgsmål om politiske forhold, kontakt da Landdistriktsrådet:
Kim Knudsen – Formand –20132272 – kim_knudsen@post.tele.dk

Ansøgningsprocedure
Medio januar – primo april: Lokalområderne forbereder projektansøgninger.
Onsdag d. 8. april 2020: Ansøgningsfrist.
April 2020: Kommunens forvaltninger og Landdistriktsrådets medlemmer vurderer ansøgninger.
Ultimo april: Alle ansøgere får svar. Svaret indeholder Landdistriktsrådets evt. bemærkninger vedr. forhold,
der skal opfyldes, inden projektet kan realiseres. Projekter, der modtager tilsagn om støtte, får desuden
tilsendt link til klarmeldingsskema.
Hvis ikke andet er aftalt skal projektet være påbegyndt senest d. 31. august 2020.

Mulige medfinansieringskilder:
Projekter der søger midler i Landdistriktsrådets projektpulje har mulighed for at
søge supplerende tilskud i LAG-Himmerland, der administrerer EU's landdistriktsmidler.
Nærmere vilkår for støtte fra LAG kan ses på www.lag-himmerland.dk eller ved direkte kontakt
til koordinator Anne Ritman på tlf: 97113508.

Læs mere på www.mariagerfjord.org

