
Har du en god 
Løjt-idé ?

 - så har vi penge du kan søge
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Løjt Kirkeby områdefornyelsespuljer 
Puljeregler
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Puljernes formål

Pulje til små projekter 
og arrangementer

at understøtte lokale fællesska-
ber og frivilligt arbejde. 

Samt at muliggøre projekter og          
ansøgningsinitiativer målrettet        
byens udvikling. Fx initiativer, 
der arbejder hen mod at realise-
re idéer fra Udviklingsplanen. 

Pulje til afprøvning

At muliggøre forsøgsprojekter i 
byen fx til kvalificering af valg 
af inventar, indretning af byrum 
mm. 

Samt afprøvning af aktiviteter, 
som kan give indhold til et by-
rum og medvirke til at skabe 
tradition for brugen af offentlige 
byrum eller gadestræk

Indhold

- Puljernes formål
- Områdeafgrænsning

- Hvad kan der søges til.
- Ansøgningsbeløb
- Hvem kan søge 
- Hvornår kan der søges
- Hvordan søger man
- Fordelingskriterier
- Dispensationsmuligheder

- Ministeriets krav. 
- Moms, budget og regnskab
- Øvrige betingelser 
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Områdeafgrænsning: 
Der kan søges støtte til 
projekter og arrangementer, 
beliggende i området inden for 
den gule streg. 

Nørbyvej

Nørbyvej

Områdeafgrænsning
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Lokale borgere, foreninger, virksom-
heder og andre aktører samt af den 
kommunale forvaltning Kultur, Miljø & 
Erhverv.

Der kan søges beløb mellem 2.000 kr 
og 25.000 kr

Generelt :
I perioden fra 2017 til og med 2021, 
eller så længe der er midler i puljen. 

Pulje til små projekter og arrange-
menter
kan ansøges ved ansøgningsrunder 
flere gange årligt til    annoncerede 
deadlines.  

Pulje til afprøvning 
kan ansøges løbende

Hvem kan søge?

Ansøgningsbeløb

Hvornår kan der søges? Hvad kan der søges til? 
Projekter og arrangementer der opfyl-
der den ansøgte puljes formål, mi-
nisteriets krav og øvrige puljeregler. 
Ministeriets krav findes på næste side. 

Via det elektroniske ansøgningsskema 
på puljernes hjemmeside ”Løjt Kirkeby 
Områdefornyelsespuljer” på 
aabenraa.dk 

Hvordan søger man?

Pulje til små projekter 
Puljen fordeles løbende over projekt-
perioden fra 2017 til og med 2021. 
Der tilstræbes en ligelig fordeling pr. 
år.

Pulje til afprøvning 
Puljen prioriteres fortrinsvist til forsøg 
i forbindelse med de 3 anlægsprojek-
ter og størstedelen af puljen kan for-
ventes fordelt i 2017-2019. 

Fordelingskriterier

Dispensationsmuligheder
Der er ved særlige tilfælde mulighed 
for at tildele beløb udenfor ansøg-
ningsrunderne. 

Der kan i særlige tilfælde dispenseres 
fra beløbsstørrelsen. 

Ønsker du dispensation? Kontakt pro-
jektleder Anna Clausen. 
Dispensationssager for beløbsstørrel-
se kan involvere politisk beslutning 
og kan derfor ikke forventes besvaret 
med kort varsel. 
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• Etablering og forbedring af 
torve, pladser, grønne arealer, 
opholdsarealer m.v

• Etablering af særlige foran-
staltninger til klimatilpasning.

• Etablering og gennemførelse 
af kulturelle og særlige bo-
ligsociale foranstaltninger. 

• Herunder etablering af 
lokaler til disse formål. 
Eksempelvis til etable-
ring af kultur- og akti-
vitetshuse.

• Herunder kulturelle og 
sportslige aktiviteter 
samt boligsociale ind-
satser til særlige be-
boergrupper, fx børn 
og unge, psykisk syge, 
misbrugere etc.

• Etablering af særlige trafika-
le foranstaltninger, herunder 
udgifter til trafiksanering og 
forbedring af parkeringsfor-
hold

Ministeriets krav
Transport- Bygnings og Boligministe-
riet støtter områdefornyelsen i Løjt 
Kirkeby og dermed også de to puljer. 
Puljerne skal derfor opfylde ministe-
riets regler for, hvad der kan støttes 
af områdefornyelse - de refusionbare 
udgifter. Kategorierne i den grå boks 
på denne side. 

Der kan ikke ydes støtte til kommu-
nale driftsopgaver. 

• Momsregistrerede ansøgere skal 
selv løfte momsen. Der gives til 
denne gruppe ansøgere kun tilskud 
til udgifter ex moms. 

• Ansøgere som ikke er momsregi-
strerede kan få tilskud til udgifter 
inkl moms. 

Budget og regnskab  skal afspejle an-
søgers momsforhold. Så fx momsregi-
strede ansøgere kun angiver udgifter 
og priser ex moms. 

Alle ansøgninger skal indeholde bud-
get som viser de forventede udgifter. 
Budgettet skal vise hvordan penge-
ne fordeles på forskellige udgifter fx 
forplejning, PR, leje af udstyr, materi-
aler, myndighedstilladelser mm. Skal 
en opgave udføres af fagfolk skal der 
fremgå et overslag over hvor stor en 
del af den forventede udgift der går til 
løn og hvor meget der går til materia-
ler.  

Det er ikke unormalt at der sker æn-
dringer i budgettet når man går i gang 
med den konkrete planlægning og 
udførsel. Væsentlige ændringer skal 
meddeles til projektleder Anna Clau-
sen på mail. Er du i tvivl om din æn-
dring er af væsentlig er du altid vel-
kommen til at spørge. 

Alle støttede projekter og arrange-
menter skal aflægge sluregnskab, 
vejledning omkring slutregnskab udle-
veres ved eventuelt tilsagn om støtte.

MomsBudget og Regnskab
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Øvrige betingelser

1. Kun ansøgninger udfyldt 
i puljens formelle skema 
kommer i betragtning.

2. Der kan ydes tilskud til 
udgifter til myndighedsgod-
kendelser. Sådanne udgifter 
skal indeholdes i den bevil-
gede ramme.

3. Der kan kun søges til et de-
fineret og afgrænset projekt 
eller aktivitet.

4. Der kan ikke meddeles til-
sagn til påbegyndte aktivi-
teter.

5. Der støttes kun projekter/
aktiviteter der er offentligt 
tilgængelige

6. Der støttes kun projekter 
der medfører minimale eller 
ingen kommunale udgifter 
til drift.

7. Projekter/aktivitet skal være 
acceptabelt planlægnings-
mæssigt og juridisk i over-
ensstemmelse med gæl-
dende planlægning, lov og 
politik.

8. Ansøgere der ikke er moms-
registrerede kan opnå til-
skud til udgifter inkl. moms. 
Ansøgere der er momsregi-
strede kan opnå tilskud til 
udgifter ex. moms. 

9. Alle ansøgninger skal inde-
holde et budget med forde-
ling af udgifter.

10. Alle aktiviteter skal være 
afsluttet og have aflagt 
regnskab inden 1. januar 
2022 med mindre andet er 
aftalt. Der kan stilles krav 
om kortere frist i så fald 
meddeles denne ved tilsagn 
om støtte.


