Retningslinjer for Landsbypuljen 2019 - 2020 Skanderborg Kommune
Byrådet afsatte med Budget 2019 en to årig pulje på i alt 5 mio. kr. som uddeles efter krone til
krone princippet og efter nedenstående retningslinjer godkendt i Byrådet.

Formål
Puljen har til formål at skabe støtte til bæredygtig udvikling i Skanderborg Kommunes landsbyer og
omgivende landområder, hvor udviklingsarbejdet efterlever Byrådets Vision: Mennesker møder
Mennesker.
Byrådets vision: Mennesker møder mennesker
Puljen skal styrke større og primært fysiske projekter,
Når mennesker møder mennesker, opstår
som fremmer landsbyens gode liv, bosætning og som
fællesskaber, og dermed skabes grundlaget for,
binder sammen lokalt og på tværs.
at vi kan skabe udvikling sammen.

Retningslinjer
Projektet skal som minimum




Når vi skaber udviklingen sammen, bringes flere
ressourcer i spil, og vi når længere. Og hvis alle
er med, når vi ekstra langt.
Vi sætter en ære i, at vi møder hinanden som
mennesker, at der er plads til alle, og at vi
forpligter os selv og hinanden på at gøre vores
bedste.

favne i bredden og komme landsbyen til gode
hos en bred målgruppe
inddrage flere parter - eksempelvis ildsjæle,
lodsejere, virksomheder og foreninger
skabe synlige rammer for det attraktive landsbyliv.

Projektet kan med fordel










forny og bane vej for nye og varierede boligformer, som tilgodeser forskellige
aldersgrupper og indkomstforhold
opkvalificere fælles bygninger eller arealer til steder med fornyet samlingskraft
udvikle nye og bæredygtige trafikløsninger
forbinde stier og/eller fællesarealer i stinet, som tilgodeser rekreative formål, trygge veje
til skole, institution, offentlig transport eller lignende
være nytænkende med potentiale som eksempelprojekt
fremme lokalturisme og i værksætteri for brede og nye målgrupper
bygge på helhedstænkning med rum for at kvalificere idéer og proces
fremme landsbyklyngetanken
følge FN´s Verdensmål.*

Hvem kan søge
Samarbejdende aktører fra Skanderborg Kommunes landsbyer, inkl. lokalcenterbyer og
landsbyklynger.

Formelle krav


Projektbudgettet skal, som minimum, være ca. 150.000 kr., inkl. egenfinansiering. Frivillig
arbejdskraft kan indgå, som en del af egenfinansieringen, til en værdi af 100 kr. i timen.






Krone til krone princippet fordrer, at ansøger skal kunne finde midler og værdisat indsats
svarende til det beløb, der søges og bevilges.
Støtte til konsulenttimer og proces må kun udgøre en mindre del af den samlede støtte.
Puljen støtter ikke privat enkeltvirksomhed og offentlig virksomheds vedligehold og drift.
Ved tildeling fra puljen forudsættes indhentet de nødvendige tilladelser, fx miljø- eller
byggetilladelser, samt lavet aftale omkring de afledte driftsudgifter som den eventuelle
etablering måtte påføre ejer. Yderligere forudsættes projektet at være i overensstemmelse
med gældende lovgivning og planlægning.

Ved modtaget støtte skal projektejer offentliggøre projektresultaterne og synliggøre støtten fra
Landsbypuljen 2019-2020 Skanderborg Kommune, eksempelvis ved presse omtale, indvielser
lokalt, via digitale medier og/ eller i trykt materiale.

Der bliver yderligere lagt vægt på




at ansøgningen følges af et klart og tydeligt budget med kvalificerede bud på udgiftsposter
og egenfinansiering
at ansøgningen understøttes af indhentede tilbud på udgiftsposter
at projektet kombinerer et eller flere af de opstillede principper.

Administration
Landsbysamvirket modtager og behandler ansøgninger med faglig bistand fra Skanderborg
Kommunes administration.

Hvornår og hvordan søger du
Der er ansøgningsfrist 1. juni og 1. november 2019
1. marts og 1. oktober 2020
Ansøgning sker ved hjælp af udfyldt ansøgningsskema.

* FN verdensmål for bæredygtig udvikling
1. Afskaf Fattigdom. 2. Stop sult. 3. Sundhed og trivsel. 4. Kvalitetsuddannelse. 5. Ligestilling mellem kønnene. 6. Rent
vand og sanitet. 7. Bæredygtig energi. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9. Industri, innovation og infrastruktur.
10. Mindre ulighed. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12. Ansvarligt forbrug og produktion. 13. Klimaindsats. 14
Livet i havet. 15 Livet på land. 16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 17. Partnerskaber for handling.

