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Udkast: Udviklingspulje for lokalsamfund i 2019
Om puljen
Formålet med udviklingspuljen er at støtte lokale initiativer, der skaber langsigtet udvikling og gør det
mere attraktivt at bo og bosætte sig i Aabenraa Kommunes lokalsamfund og landdistrikter.
Puljen
-

skal
styrke fællesskaber
styrke samarbejde på tværs af lokalsamfund
kvalificere nye lokale projekter, som skaber lokaludvikling
understøtte langsigtede og nytænkende projekter.

Hvad støtter puljen
Procesaktiviteter – der støtter en lokal proces der fremmer samarbejde mellem borgere,
foreninger og/eller lokalsamfund.
o Det kan fx være

processtøtte til opstart af landsbyklynger, nye fællesskaber og samarbejder på
tværs af lokalråd / lokalsamfund.

aktiviteter, som støtter en lokal proces, hvor borgerne bliver enige om mål og
prioritering af nye tiltag og indsatser.

aktiviteter og tiltag, som binder lokalsamfund sammen og styrker nærdemokrati.

tiltag, hvor flere lokalsamfund udnytter fordele ved at sammentænke og dele eks.
fælles faciliteter, forenings- og fritidsaktiviteter.

forløb, som giver inspiration og nytænkning til tiltag i lokalsamfundet.

konsulentbistand til ovenstående.
-

Forprojekter – der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter.
o Det er projekter, som typisk ligger før et egentligt projekt. Det kan fx være:

forundersøgelser, som kan være med til at afdække, om de lokale projektideer
kan lade sig gøre.

skitsetegninger og planer til et fysisk projekt fx. til, hvordan et lokalt mødested
eller tomme kommunale arealer, kan udnyttes bedre og tænkes ind og give nyt
liv i byen.

ekstern rådgiver til ovenstående.

-

Rådgivning – til lokale anlægsprojekter.
Det kan også være projekter, som kombinerer ovenstående.

Ekstern konsulent / rådgiver skal godkendes af Aabenraa Kommune.
Hvem kan søge
Lokalråd og borgerforeninger, som repræsenterer et større lokalsamfund i Aabenraa Kommune.
Frivillige foreninger og borgergrupper, som indgår et samarbejde med lokalråd og
borgerforeninger.
Der lægges vægt på, at der er et bredt samarbejde mellem flere lokale parter for at sikre bred
opbakning og at projektet har et almennyttigt formål.
-

Følgende kan ikke søge:
Aabenraa, Rødekro, Høje-Kolstrup, Styrtom og Hostrupskov, da de er en del af by-båndet
Aabenraa-Rødekro.
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Puljestørrelse
660.000 kr. i 2019
Hvad støtter puljen ikke?
Daglig drift
Forplejning
Udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalsamfund
Materialer og anlægsudgifter, her henvises til Landdistrikternes materialepulje
Kommercielle aktiviteter
Projekter der allerede er afviklet
Projekter hos kommunale eller private institutioner
Vurderingskriterier
Der laves en helhedsvurdering af ansøgningen, med afsæt i graden af følgende kriterier:
Lokal opbakning til projektideen
Projektet aktiverer og engagerer de lokale borgere og samarbejdspartnere i og på tværs af
lokalsamfund
Projektets potentiale til at skabe langsigtet lokaludvikling
Projektets parathed
Øvrige projektansøgninger i lokalsamfundet
Afsæt i lokale udviklingsperspektiver.
Hvordan og hvornår søger man
Puljen søges via et ansøgningsskema, hvor der vedlægges budget med indtægter og udgifter,
samt tilbud fra ekstern konsulent/ rådgiver, hvis det er aktuelt.
o Ved beløb over 100.000 kr. skal der vedlægges en tids- og handleplan.
Der kan søges mellem 10.000 kr. og 150.000 kr. til hel eller delvis finansiering.
Som hovedregel er sagsbehandlingstiden halvanden måned efter ansøgningsfristen.
Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et gyldigt CVR-nummer med en
tilknyttet NEM-konto.
Udbetaling og afrapportering
Udbetaling
Ved projekter under 100.000 kr. sker udbetalingen efter tilsagn fra Aabenraa Kommune.
Ved projekter over 100.000 kr. sker udbetalingen løbende eller ved afslutning af projektet.
Afrapportering
Ved tilskud
revisor.
Ved tilskud
ansøger og
Ved tilskud

over 100.000 kr., skal der sendes et regnskab der er påtegnet af en statsautoriseret
mellem 15.000 kr. og 100.000 kr., skal der sendes et regnskab der er påtegnet af
revisor for foreningen.
under 15.000 kr., skal der indsendes en kort evaluering.

Baggrund for puljen
Puljen tager afsæt i Aabenraa Kommunes vækststrategi: Sund Vækst. Vækststrategi 2018-2030 og
støtter initiativer der er med til at gøre det attraktivt at bo og flytte til lokalsamfundene i Aabenraa
Kommune. Læs mere her: https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/en-kommune-i-sund-vaekst/enkommune-i-sund-vaekst/
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