Fordeling af tilskud Fællesskabspuljen d. 15. august 2019
Alle beløb er inkl. moms.
Projekt

Pulje 1
Større, længerevarende
projekter (partnerskaber):
753.000 kr.

Pulje 2
Mindre, kortere projekter:
411.000 kr.

Pulje 3
Projektudvikling
(forprojekter):
206.000 kr.

Ansøgninger
1 Bænke til musikpavillon ved Ry Havn - Ry
2 Faciliteter til Ry Vinterbadeklub – partnerskab – Ry

30.000
481.500 (har søgt om
500.000)

3 Naturlegeplads ved Skæphøj og Tippethøj – Ry
4 Forprojekt – sti Mossø rundt - Alken
5 Aktivitets- og legeplads på Bytoften i Galten
6
7
8
9
10

149.986
25.000
173.250 (har søgt om
187.500)

Skimminghøj – forprojekt til Grønt partnerskab - Ry

87.500

Byens torv Gl. Rye – forprojekt til Grønt partnerskab – Gl. Rye

15.000

Kildebjerg øst – legeplads og grønt område – Ry

60.000

Fællesareal ved Legårdsparken – Skanderborg

20.000

Partnerskab om legeplads i Skanderborg – Skønnest med
Skanderborg
11 Sundheds by – flygtninge frivillige – Skanderborg

350.000
43.000

12 MTB-spor Skanderborg

84.750

13 Værdig adgang til Ejer Bavnehøj

500.000

I alt
Mangler

850.000
-78.500

1.060.986
-649.986

Afslag

3 Naturlegeplads ved Skæphøj og Tippethøj – Ry
13 Værdig adgang til Ejer Bavnehøj

149.986
500.000
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127.500
78.500

Kriterier : Vi vurderer ansøgningerne individuelt og tildeler støtte ud fra en helhedsvurdering af:
 projektets mulighed for at blive realiseret
 formål
 målgrupper, og hvor mange potentielle brugere, projektet forventes at komme til gode.
 den geografiske spredning inden for kommunen
 brandingværdien for Skanderborg Kommune

Ansøger: 1
Projekt:
Opfylder kriterier:
Realiserbarhed:
Formål :
Målgrupper
Brandingværdi

Ry Borgerforening
Bænke til musikpavillon ved Ry Havn

Ansøger: 2
Projekt:

Ry Vinterbadeklub
Faciliteter til Ry Vinterbadeklub – Et partnerskab, søger om at Skanderborg Kommune overtager økonomiadministration,
mellemfinansering og momsafløftning

Dette projekt har en høj grad af realiserbarhed, da de ikke er afhængige af tilladelser og penge fra andre fonde.
Formålet er, at de meget besøgte havneområde langs Gudenåen gøres mere attraktivt for alle aldre og det meste af året.
Målgruppen er typisk + 60 år. Det vil også gavne børn til leg.
Projektet vil understøtte et meget kendt arrangement i Ry, der rækker ud over Skanderborg Kommune med ca. 12.000 besøg hvert år.
Brandingværdien vurderes derfor at være høj.
Egen finansiering Ja, de bidrager selv med 30.000 kr. til projektet.
Ansøgt beløb:
30.000
Forventet start og slut Start: 25. nov 2019
Slut: 15. maj 2019
Projekts effekt
Det vil gavne de ca. 12.000 personer som kommer til havnekoncerter årligt,
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne som et almindeligt projekt og bør tildeles den fulde ansøgte støtte

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Projektet har en nogen grad af realiserbarhed. Projektet afhænger af byggetilladelse til landbygningen samt tilladelse til saunaer på søen.
Skanderborg Kommune er positivt men tilladelsen påklages til Naturklagenævnet, hvor udfaldet er mere usikkert. Projektet er afhængigt
af en stor økonomisk støtte fra andre.
Formål : At skabe rammer for sundhed og fællesskab ved Sdr. Ege strand (hele året) At skabe rammer for vinterbadning ved Sdr. Ege strand (i
vinterhalvåret)
Målgrupper Alle borgere, der ønsker at bruge faciliteterne ved Sdr. Ege strand. Bygningen vil kunne benyttes af mange forskellige grupper, der har
aktiviteter ved Knudsø.
Brandingværdi Projektet vurderes at tilgodese hele Ry og derfor vurderes til at have en middel brandingværdi for hele Skanderborg Kommune
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Egen finansiering Foreningen bag bidrager selv med 20.000 kr. og ellers med bidrag fra andre fonde.
Ansøgt beløb:
500.000 kr. (projektet samlede budget er 2.820.500 kr. )
Forventet start og slut Start: 31. august 2019
Slut: 30. september 2020
Projekts effekt
Projektet vil give mere liv ved Sdr. Ege strand, og udvide anvendelsen af området til hele året.
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne og bør få et tilskud som et partnerskab. Det kan benyttes af mange på et centralt sted i Ry. Men projektets
finansiering er på nuværende tidspunkt for ukonkret til, at Skanderborg Kommune kan tilbyde mellemfinansiering og momsafløftning.

Ansøger: 3
Projekt:
Opfylder kriterier:
Realiserbarhed:
Formål :

Grundejerforeningen Skæphøj og Tippethøj (Ry)
Naturlegeplads ved Skæphøj/Tippethøj

Ansøger: 4
Projekt:

Bendt Nielsen på vegne af Stigruppen under Voerladegård og Omegns Borgerforening samt aktive borgere i Dørup og Voervadsbro
Forprojekt om Mossø Rundt. Afdække mulighederne for at etablere et partnerskab og at skabe adgang til Mossø og lave en afmærket
vandrerute omkring Mossø.

Dette projekt har en nogen grad af realiserbarhed, da de er afhængige af byggetilladelse og penge fra andre for at kunne realisere dette.
En ny naturlegeplads i grundejerforeningen Skæphøj og Tippethøj. Vi ønsker en legeplads som skiller sig ud som noget særligt, og som
bliver kendt blandt byens børn og unge som et fantastisk sted at mødes for at lege, være aktiv og hænge ud. Til udførelse af projektet har
vi valgt en leverandør med stort fokus på bæredygtighed. Naturlegepladsen bliver etableret i ubehandlet, FSC-mærket Robinietræ
Målgrupper Særligt børn bosiddende i Skæphøj og Tippethøj i Ry
Brandingværdi Projektet vurderes at tilgodese et delområde af Ry og derfor vurderes til at have en lav brandingværdi for hele Skanderborg Kommune
Egen finansiering 149.987 – (projektets samlede budget er 299.973 kr.)
Ansøgt beløb:
149.986
Forventet start og slut Start: 1. okt 2019
Slut: 1. dec 2019
Projekts effekt
Udover beboere og børn i grundejerforeningen vil legepladsen være offentlig tilgængelig og på den måde gavne alle byens børn og unge.
Legepladsen forventes også at blive et yndet udflugtsmål for lokalområdets børnehaver. Indenfor en radius af kun 1,5 km findes der fire
offentlige og en privat daginstitution, samt Gudenåskolen
Samlet vurdering
Projektet lever på til kriterierne, men vil anvendes af relativt få personer på en meget lokalt sted i Ry. Set i forhold til de ansøger om et
stort beløb, er der andre projekter, som vil give mere effekt for pengene, også set i forholdt at der er mange ansøgninger fra Ry.

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed:
Formål :
Målgrupper
Brandingværdi

Dette forprojekt har en høj grad af realiserbarhed. Der mangler kun tilsagn om finansiering fra Skanderborg Kommune
Formålet er at afklare mulighederne for at gennemføre et projekt der tilvejebringer stier ved Mossø
Målgruppen er alle der ønsker at vandre, dvs. både turister og lokae
Selve forprojektet har ingen brandingsværdi, men et projekt med stier omkring Mossø kunne give Skanderborg Kommune en høj
brandingværdi
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Egen finansiering Ansøgerne finansierer dette forprojekt ved ekstern finansiering fra Naturstyrelsen og Horsens Kommune (på betingelse af at Skanderborg
Kommune også bidrager).
Ansøgt beløb:
25.000
Forventet start og slut Start: 1. sep 2019
Slut: 31. aug 2020
Projekts effekt
Da det er et forprojekt, vil effekten
Samlet vurdering
Dette forprojekt ligger udenfor de byer som Fællesskabspuljen skal dække. Ansøgningen ligger på kanten af kriterierne. Men da det er et
forprojekt og der ikke søges om egentligt projektstøtte, er projektet også blevet inkluderet i denne ansøgningsrunde til Fællesskabspuljen.

Ansøger: 5
Projektforum Galten-Skovby
Projekt:
Aktivitets og legeplads på Bytoften i Galten
Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Dette projekt har en nogen grad af realiserbarhed, da de er afhængige af byggetilladelse og penge fra andre for at kunne realisere dette
Skanderborg Kommune har givet tilladelse til at bruge arealet.
Formål : Formålet er at få endnu flere til at udvikle sig både fysik og socialt i leg. Vi regner med, at der vil blive synergi med de børn og unge, der
bruger Skaterparken, der typisk henvender sig til teenagere. Det er desuden vores formål, at det nye tiltag vil være med til at understøtte
FN's verdensmål 3 om sundhed og trivsel, idet brugerne kommer ud og får motion sammen med andre i flere forskellige aldersgrupper.
Målgrupper Projektet placering centralt i Galten gør, at det kan anvendes af mange målgrupper. Ud over børnefamilierne, hvor det enkelte
familiemedlem kan bruge Bytoftens forskellige muligheder. Samtidig giver det bedre muligheder for de handlende, da der er mulighed for
adspredelse, når der skal handles ind.
Brandingværdi Projektet vurderes at tilgodese Galten og derfor vurderes til at have en middel brandingværdi for hele Skanderborg Kommune
Egen finansiering Projektet har et samlet budget på 375.045 kr., hvor de selv bidrager med 62.500 kr. i penge og 10.000 kr. i værdi af frivilligt arbejde
Ansøgt beløb:
187.500 kr.
Forventet start og slut Start: 1. marts 2020
Slut: 1. juni 2020
Projekts effekt
Projektet forventes at skabe bedre muligheder for leg og bevægelse i Galten
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et almindeligt projekt og bør få et tilskud.

Ansøger: 6
Projekt:

Steen Rytter for Det Grønne Partnerskab Skimminghøj (DGPS)
En art forprojekt, der skal bruges til at sætte gang i det grønne partnerskab Skimminghøj. Selve projektet indebærer en indretning af
arealet ved Skimminghøj (nuværende kanolejrplads) til anvendelse for bådhal til Museumsskibet Gl.Turisten med ophalerampe, integreret
med toiletter og badefaciliteter for kanoturister (til erstatning af nuværende toiletbygning). Nuværende indsejling for kanoer nedlægges
og flyttet til indsejling til ophalerampe, hvor isætning og optagning af kanoer kan foretages.

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Da denne ansøgning gør til en revitalisering af det grønne partnerskab Skimminghøj, er realiserbarheden stor. Der er tale om en art
forprojekt, hvor gruppen har kontrol over alle processerne i denne del af processen.
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Formål : Formålet er at udarbejde et grundlag for, som kan bruges i ansøgningen om finansiering og myndighedsbehandling af en ny bådhal på
Skimminghøj.
Målgrupper Målgruppen er frivillige omkring Museumsskibet Gl. Turisten samt finansielle bidragsydere og myndigheder
Brandingværdi Det ansøgte forprojekt har ikke nogen egentlig brandingsværdi, men selve projektet med en multifunktionel bådhal, kan godt have en god
brandingværdi overfor kano og andre outdoor-turister.
Egen finansiering Gruppen bidrager med 40.000 kr. i penge og 10.000 kr. i frivillig arbejdskraft til det endelige projekt.
Ansøgt beløb:
87.500 kr.
Forventet start og slut Start: 1. marts 2020
Slut: 1. juni 2020
Projekts effekt
Projektet skal give en fyldestgørende grundlag til finansielle bidragsydere og myndigheder
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et forprojekt, og bør støttes.

Ansøger: 7
Projekt:

Rye brugsforening på vegne af et partnerskab
Et forprojekt, som kan danne grundlag for ansøgninger til kommunale puljer og private fonde m.v. og efterfølgende etablering af Byens
Eget Torv. Byen mistede i vinteren 2018 sit samlingssted gennem mange år, Gl. Rye Kro. Kroen brændte, og tilbage står kun en tom
byggegrund, som efter vores bedste overbevisning vanskeligt bliver byens samlingssted igen. Og vi mangler stedet at møde hinanden, at
være sammen. Det sted, Byens Torv, ønsker partnerskabet at skabe for byens borgere og ikke mindst for de mange besøgende og turister.
skabe et mødested, der kan benyttes af alle og som rummer bl.a. opholdsmuligheder, natur-, kultur- og turistinformation, offentligt toilet
m.v. Byens Eget Torv skal kunne fungere som pitstop for både byens borgere og gæster fra nær og fjern.

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Dette forprojekt har en høj grad af realiserbarhed. Gruppen har kontrol over processerne.
Formål : Forprojektets formål er at danne grundlag for etableringen af Byens Eget Torv gennem følgende aktiviteter:
- Opstart af Det Grønne Partnerskab - Kortlægning af byens og partnernes ønsker og behov et samlingssted i Gl. Rye - Udarbejdelse af et
drifts- og anlægsbudget - Udarbejdelse af en projekt- og procesbeskrivelse for projektets gennemførelse
Målgrupper Målgruppen er partnerskabets deltagere, samt både myndigheder og finansielle bidragsydere. Andre målgrupper er Gl.Ryes borgere,
foreninger, ildsjæle samt byens mange besøgende f.eks. turister, cyklister og vandrere
Brandingværdi Det ansøgte forprojekt har ikke nogen egentlig brandingsværdi, men selve projektet med et nyt bytorv, kan godt have en god
brandingværdi overfor borgere og turister. Værdien er dog nok begrænset til Gl. Rye og ikke hele kommunen.
Egen finansiering 15.000 kr. Forprojektet koster 30.000 kr., hvor partnerskabet selv bidrager med 15.000 kr.
Ansøgt beløb:
15.000
Forventet start og slut Start: 1. okt. 2019
Slut: 31. dec 2019
Projekts effekt
Gl. Ryes borgere, foreninger, ildsjæle samt byens mange besøgende f.eks. turister, cyklister og vandrere
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et forprojekt, og bør støttes.
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Ansøger: 8
Grundejerforeningen Kildebjerg, Østfasen
Projekt:
Ny legeplads med hegn og grønt område
Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Dette projekt har en nogen grad af realiserbarhed, da de er afhængige af byggetilladelse og penge fra andre for at kunne realisere dette.
De bidrager dog selv med langt over halvdelen af projektet.
Formål : Formålet med legepladsen er dels at gavne børnefamilierne i området omkring Kildebjerg, og i særdeleshed have et sted hvor
børnefamilier kan mødes, og hvor børnene kan lege sammen. Et samlingspunkt for hele området. Formålet er ligeledes at skabe en
legeplads, som er anderledes end den der ligger i det "gamle" Kildebjerg, vestfasen, så børnene på tværs af områderne har forskellige
muligheder. Vi har i vores projekt fokus på alderen 1-10 år, idet vi meget gerne vil have en stort legetårn. De ældre vil dog også tilgodeses,
men da legepladsen på Vestfasen henvender sig mest til ældre børn, er fokus på de mindre
Målgrupper Børnefamilier i området omkring Kildebjerg.
Brandingværdi Projektet vurderes at tilgodese et delområde af Ry og derfor vurderes til at have en lav brandingværdi for hele Skanderborg Kommune
Egen finansiering De bidrager selv med 200.000 kr.
Ansøgt beløb:
60.000 kr. De har ansøgt om 150.000 kr. men vil skalere projektet efter den støtte som de modtager. De vil også kunne realisere projektet
med 60.000 kr.
Forventet start og slut Start: 1. sep. 2019
Slut: 1. dec 2019
Projekts effekt
Leg og bevægelse, særligt for børnefamilier i området omkring Kildebjerg. Et samlingspunkt for hele Grundejerforeningen og besøgende
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et almindeligt projekt og bør få det lave tilskud, da projektet også kun gavner de lokale i nærheden

Ansøger: 9
Projekt:

Legårdsparkens Parcelforening (Skanderborg)
En forskønnelse af fællesområdet mellem Bakkefaldet og vandløbet Skelbækken, ved rydning, udskiftning og foryngelse af gamle træer i
området, etablering af en rampe til en del af fællesområdet (i dag er der kun adgang via trapper) og etablering af blomstrende
bi/naturvenlige bevoksninger. Samtidig vil vi i højere grad synliggøre Skelbækken og den omgivende ådal.

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Dette forprojekt har en høj grad af realiserbarhed. Foreningen har kontrol over processerne.
Formål : Vi ønsker, gennem projektet at skabe øget brug af området gennem større blomsterrigdom og mulighed for at opleve åen og den naturlige
ådal, som området er en del af.
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Målgrupper Beboere i parcelforeningen
Brandingværdi Projektet vurderes at tilgodese et delområde af Skanderborg og derfor vurderes til at have en lav brandingværdi for hele Skanderborg
Kommune
Egen finansiering 20.000 kr. Projektets budget er på 40.000, hvor foreningen deltager med 4.000 kr. i penge og 16.000 kr. i frivillig arbejdskraft
Ansøgt beløb:
20.000 kr.
Forventet start og slut Start: 1. sep. 2019
Slut: 31. aug. 2020
Projekts effekt
Projektet vil gavne medlemmer i foreningen, samt beboere i de omkringliggende områder. Ligesom mountainbikere og brugerne af
kolonihaveforeningerne ved Korsvejen vil få glæde af området. Desuden vil etableringen også gavne naturlivet i området eksempelvis
rådyr, samt bier og andre insekter.
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et almindeligt projekt og bør få tilskud

Ansøger: 10
Projekt:

Foreningen "Skønnest ved Skanderborg"
Unik legeplads i Byparken Skanderborg. Et partnerskab bestående af foreningen Skønnest ved Skanderborg, De Heslige Slønglers Klup,
Kulturhuset Skanderborg, Skanderborg Bibliotek, Smukfest, Skanderborg City planlægger i samarbejde Skanderborg Kommune en unik
legeplads i den sydlige del af Byparken. Der har siden ca. 1998 været en mindre legeplads på stedet. Denne legeplads var utidssvarende og
er fjernet pga. lettere forurenet jord påvist af Region Midt. Pladsen er genetableret med ren muldjord. Det er på ny fuld forsvarligt at lege
på arealet, der er centralt placeret i forhold til kulturelle aktiviteter, indkøbsmuligheder, parkeringspladser og let adgang offentlige
toiletter i Kulturhuset. Vi ønsker en unik legeplads tematiseret over Ole Lund Kirkegaards forfatterskab (opvokset i Skanderborg). Vi går
efter et unikt udtryk, der ikke findes andre steder i Danmark.

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Dette projekt har en nogen grad af realiserbarhed, da de er afhængige af byggetilladelse og penge fra andre for at kunne realisere dette.
De bidrager dog selv med en stor finansiel andel af projektet.
Formål : Formålet er at tilbyde kreative legemuligheder i unikke omgivelser i Skanderborg by
Målgrupper Småbørn (primært i alderen 2 - 10 år) og småbørnsfamilier i Skanderborg Kommune. Legepladsen vil uden tvivl også tiltrække besøgende
og turister
Brandingværdi Legepladsen ligger centralt i Skanderborg og indfries visionen om et Ole Lund Kirkegaards tema kan projektets godt have en
brandingsværdi for hele Skanderborg Kommune.
Egen finansiering 350.000
Ansøgt beløb:
350.000
Forventet start og slut Start: 1. sep. 2019
Slut: 30. sep. 2019
Projekts effekt
Projektet vil give mulighed for leg og bevægelse på et centralt sted i Skanderborg samt fortælle om Ole Lund Kirkegaards forfatterskab
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et partnerskab og bør få tilskud
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Ansøger: 11
Projekt:

Flygtninge-Frivilliggruppen Skanderborg
Sundheds-by-haver-binder byen sammen. Et samarbejde mellem Flygtninge-frivilliggruppen Skanderborg, Foreningen Skønnest ved
Skanderborg og kommunens sundhedstilbud Naturkræfter for Mænd ønsker at omforme arealet til en grøn oase med nyttehaver,
naturfitness og opholdspladser for de mange, som kunne have fornøjelse af at færdes gennem området. I foråret 2019 har gruppen
Naturkræfter for Mænd kreeret og opsat plantekasser på området. Flygtninge-frivilliggruppen Skanderborg har som et led heraf udplantet
urter og grøntsager i kasserne. Derudover vil gruppen Naturkræfter for Mænd fremstille naturfitness-redskaber til området. Foreningen
Skønnest ved Skanderborg vil bidrage ved at skabe et hyggeligt miljø omkring nye opholdspladser

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Projektet har en stor realiserbarhed, da gruppen har kontrol over processerne samt har halvdelen af finansieringen på plads
Formål : Arealet er i dag lukket af hække og høje træer. Ved at åbne arealer op mod omgivelserne og beskære træerne vil området blive meget
mere tilgængelig og indbydende. Området vil derfor kunne benyttes som mødested, der kan skabe sammenskabelse mellem
interessenterne i området. Ved at lave plantekasser og insekthoteller, vil der blive skabt et mere varieret plante- og dyreliv i nærområdet
og dermed øges biodiversiteten i midtbyen. Derudover vil der blive skabt et grundlag for læring inden for bæredygtighed og
egenproduktion af råvarer. Derudover vil beplantningen kunne bruges til at danne små hyggelige rum, hvor det er muligt at udfolde sig på
de rekreative tiltag, der bliver opsat i området. Siddepladser i form af bordbænkesæt og bænke med ryglæn vil kunne benyttes til
længerevarende ophold, hvor det er muligt at mødes over mad eller se på nogle af områdets rekreative initiativer.
Målgrupper Alle mulige borgere og beboere på plejecentret
Brandingværdi Projektet vurderes at tilgodese et centralt område af Skanderborg med involvering af flere frivillige grupper og derfor vurderes til at have
en god brandingværdi for hele Skanderborg Kommune
Egen finansiering 102.000 kr. Projektets budget er 145.000 kr. De bidrager med 96.000 kr. i penge og 6.000 kr. i frivillig arbejdskraft
Ansøgt beløb:
43.000
Forventet start og slut Start: 1. sep. 2019
Slut: 30. sep. 2019
Projekts effekt
Skabe rum for mødet mellem generationer Skabe oplevelser som skaber relationer mellem forskellige grupper af borgere Bidrage til en
grønnere midtby Skabe forbindelse mellem midtby og de større rekreative oplevelser uden for midtbyen Skabe et sundt miljø med
mulighed for aktiviteter og bevægelse
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne som et almindeligt projekt og bør få tilskud
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Ansøger: 12
Projekt:

Skanderborg Trailbuilders
Blå MTB spor anlagt i Baneskoven (2a Ladegård) sporet anlægges for den lettere øvede og erfarne MTB rytter. Der er fokus på at sporet
følger skovens naturlige forløb, med fokus på at sporet har godt flow, er sjovt og udfordrende. Sporet anlægges endvidere, så det er
holdbart og bæredygtigt

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: Projektet har en høj realiserbarhed. Ansøgeren har kontrol over processen og bidrager med over halvdelen af projektet værdi.
Formål : At fremme forholdene for at dyrke MTB sporten, for de godt 100 aktive medlemmer fra MTB klubben i byen. Endvidere skaber mtb sporet
grobund for at tiltrække dags og uge mtb turister fra nær og fjern. Dette kan kun gøres succesfuld, ved at skabe gode mtb spor, der
mindsker bruger konflikten i skovene i og rundt omkring byen.
Målgrupper MTB ryttere fra nær og fjerne. Både lettere øvede og erfarne
Brandingværdi Det er en lille gruppe brugere, som må forventes at få glæde af projektet, men projektet kan tiltrække MTBer fra andre kommuner.
Projektet vurderes til at have en lav brandingsværdi.
Egen finansiering 100.000 kr. Projektets budget er 184.750, hvor de bidrager med 100.000 kr. i frivillig arbejdskraft.
Ansøgt beløb:
84.750 kr.
Forventet start og slut Start: 30. aug 2019
Slut: 15. apr. 2020
Projekts effekt
At fremme forholdene for at dyrke MTB sporten, for de godt 100 aktive medlemmer fra MTB klubben i byen. Endvidere skaber mtb sporet
grobund for at tiltrække dags og uge mtb turister fra nær og fjern. Dette kan kun gøres succesfuld, ved at skabe gode mtb spor, der
mindsker bruger konflikten i skovene i og rundt omkring byen
Samlet vurdering
Projektet lever op til kriterierne for et almindeligt projekt og bør få støtte

Side 9 af 10

Ansøger: 13
Projekt:

Ejer Bavnehøjs Venner
Værdig adgang for alle til naturen på Ejer Bavnehøj. Et enestående naturareal på 12.000 m2 er i over 100 år brugt til kulturelle formål og
drives nu af Ejer Bavnehøjs Venner. Dette areal skal nu være fuld tilgængeligt for alle og bruges til flere rekreative formål som følge af en
arkitektkonkurrence. Projektet vil lave: 1. Multifunktionel rampe (til transport, adgang, leg, oplevelser og ophold) til rekreative formål i
kuperet terræn. 2. Små picnic-shelters tilegnet familier og mindre grupper. 3. En større shelter tilegnet skoleklasser, grupper og
busselskaber samt til kulturelle aktiviteter.

Opfylder kriterier:
Realiserbarhed: På nuværende tidspunkt, har projektet en lav realiserbarhed. Projektet har dispensationer men er meget afhængig af finansiering fra
andre steder.
Formål : Formålet er sikre fuld tilgængelighed for alle til et unikt naturområde på Ejer Bavnehøj med storslået udsigt. Ansøgningen er konkretiseret
til en multifunktionel rampe og shelters til picnic, socialt samvær og kulturelle aktiviteter. Der er tale om et naturområde, som tidligere har
været privatejet og som i mange år har været brugt til folkemøder.
Målgrupper Alle borgere i Skanderborg Kommune herunder gangbesværende, personer der bruger rollatorer og kørestol besøgende fra Østjylland får
gavn og glæde af projektet.
Brandingværdi Hvis projektet gennemføres, kan det godt have en god brandingværdi for Skanderborg Kommune. Området besøges af turister fra ind- og
udland med et samlet besøgstal ca. 40.000 mennesker årligt. Ejer Bavnehøj var helt indtil 2002 utilgængelig for bevægelseshandicappede.
Dengang installerede foreningen Ejer Bavnehøjs Venner en 'skræddersyet' elevator i et tomt tårnben. Elevatoren er meget populær i
handicapkredse og har signaleret vide grænser for, hvor personer med handicap kan komme.
Egen finansiering 113.500. Projektet budget er på 5.138.500 kr. hvor foreningen selv bidrager med 63.500 kr i penge og 50.000 kr. i arbejdskraft
Ansøgt beløb:
500.000 kr.
Forventet start og slut Start: 1. sep. 2019
Slut: 31. aug. 2020
Projekts effekt
Bedre tilgængelighed og måske flere besøgende til Ejer Bavnehøj
Samlet vurdering
Ejer Bavnehøj er som bekendt hverken en landsby eller landsbyklynge og falder derfor uden for Landsbypuljens kriterier og målgruppe.
Derfor denne ansøgning sendt til Fællesskabspuljen. Men projektet søger om en støtte, der er langt større en den samlede pulje, og
mangler meget finansiering før at det kan gennemføres. Projektet bør derfor ikke støttes på nuværende tidspunkt, men kan komme i
betragtning, når projektet er længere fremme.
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