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Retningslinjer for grundtilskudspakke til lokalråd i Aabenraa Kommunes landdistrikter
Introduktion til grundtilskudspakken
Grundtilskudspakken er en økonomisk håndsrækning, som skal understøtte lokalråd i Aabenraa Kommune. Lokalrådene repræsenterer lokalsamfundet
og har en rolle, som bindeled til Aabenraa Kommune. De er med til at skabe attraktive lokalsamfund via fx fælles kommunikation, initiativer for tilflyttere, vedligehold af stier og fællesarrangementer. Grundtilskudspakken samler tilskud til lokalrådene.

Hvilke tilskud kan søges?
Grundtilskudspakken består af
1. Grundtilskud (5000 kr. pr. lokalråd)
2. Legepladstilskud (2000 kr. pr. legeplads / fitness spot)
3. Tilskud til grønt vedligehold (2000 kr. pr. lokalråd)
Lokalråd kan søge de tilskud, som er relevante for dem.

Hvem kan søge?
-

Lokalråd og borgerforeninger i landdistrikterne, som repræsenterer et større lokalsamfund i landdistrikterne.
Lokalforeninger, som er tilknyttet et lokalråd, men har lokalrådslignende funktion for et større lokalsamfund i landdistrikterne. Det er fx lokalforeninger under Bov Lokalråd.

I dokumentet anvendes lokalråd, som samlet betegnelse for ovennævnte lokalråd, borgerforeninger og lokalforeninger.
Alle tilskud skal søges af lokalrådet. Alle tilskud skal søges af lokalrådet, som så evt. kan overføre tilskuddet til den pågældende forening, hvis det drejer sig om legepladstilskuddet eller tilskud til grønt vedligehold.

Grundtilskudspakken
Tabellen oplyser om, hvilke tilskud der kan søges, hvad tilskuddet kan anvendes til, målgruppen og beløbsstørrelse for tilskuddet, samt betingelser for
tilskuddet.

Tilskud

Anvendelse

Målgruppe

Beløb

Betingelser

Grundtilskud

Almindelig drift, såsom lokaleleje, forsikring, bankgebyrer, hjemmeside, julebelysning, tilflyttergaver mm.

Lokalråd

5000*

Der er ét årligt tilskud pr. lokalråd.

Drift og vedligehold af legepladser, herunder den årlige
hovedinspektion af etablerede
offentligt tilgængelige legepladser og fitness spots, som
foretages af en certificeret legepladsinspektør.

Lokalråd og andre frivillige foreninger
i lokalsamfundet

Legepladstilskud

Lokalrådet lever op til kriterier for tilskud. (Se kriterier nedenfor denne tabel).

-

som ejer, har ansvaret for drift
og vedligehold og afholder udgiften til den årlige hovedinspektion af en offentligt tilgængelig legeplads og/eller fitness spot i Aabenraa Kommune.

Lokalråd kan søge legepladstilskuddet
til andre frivillige foreninger i deres lokalområde. Dette er fx i tilfælde, hvor
borgerforeninger i mindre lokalsamfund, forsamlingshuse eller lign. har
opsat en offentlig tilgængelig legeplads til gavn for hele lokalsamfundet.

2000*

Der er ét årligt tilskud pr. legeplads / fitness spot.
Lokalråd skal søge på vegne af andre foreninger i
deres lokalområde og overføre tilskuddet til den pågældende forening.
Foreningen, som ejer legepladsen, har ansvar for at
anvende tilskuddet efter hensigten og på kommunale arealer få udført legepladsinspektionen af en
certificeret rådgiver samt udbedre de fejl og mangler, der fremgår af hovedinspektionen.
Foreningen, som ejer og har opført legepladser eller fitness spot på kommunale arealer skal have en
skriftlig aftale med grundejer om legepladsen for at
få tilskud.

Eksempler på foreninger, som ikke
kan få legepladstilskud:
- Legepladser, som foreninger
har opsat i tilknytning til skoler
og institutioner kan ikke modtage legepladstilskud.
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Tilskud

Anvendelse

Målgruppe
-

-

Grønt tilskud

Drivmidler, reservedele,
handsker og lignende, som er
nødvendige i forbindelse med
grønt vedligehold.

Beløb

Betingelser

2000*

Der er ét årligt tilskud pr. lokalråd uafhængigt af
indsatsens omfang.

Foreninger, hvor det primære
sigte med legepladsen er kommercielt og/eller målgruppen
er afgrænset.
Grundejerforeninger.
Boligforeninger.
Kommunale- og selvejende institutioner o.lign.

Lokalråd
- som vedligeholder offentligt tilgængelige grønne arealer til
gavn for hele lokalområdet.

Lokalrådet forvalter tilskuddet.
Lokalrådet kan søge tilskud til tilknyttede borgerforeninger i deres lokalområde og overføre hele eller dele af tilskuddet til den pågældende forening.
Det sker efter aftale med kommunen.
Lokalråd og relevante borgerforeninger forventes at
finde en lokal løsning, så tilskuddet kommer flest
muligt til gavn i lokalområdet.
Foreninger, som ønsker at yde supplerende grønt
vedligehold på kommunale arealer, skal have en
skriftlig aftale med grundejer for at få tilskud.
Det grønne vedligehold skal være på fælles arealer
og/eller række ud over foreningens egne arealer.
Dvs. at tilskuddet ikke gives, hvis det grønne vedligehold fx alene er arealer rundt om et forsamlingshus.
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Tilskud

Anvendelse

Målgruppe

Beløb

Betingelser
Der gives ikke tilskud til vedligehold af arealer,
hvor der allerede er indgået en kommunal driftsaftale.

Hvilke kriterier er der for lokalråd?
Forvaltningen vurderer ansøgningerne efter følgende kriterier:
Lokalrådet / lokalforeningen:
 har vedtægter med et formål der peger på, at foreningen
o har et almennyttigt formål og
o skaber og fremmer udvikling, aktiviteter, sammenhold og samarbejde i lokalsamfundet og,
o er bindeled mellem kommunen og lokalsamfundet.
 repræsenterer og varetager den brede interesse for borgere og lokalsamfundets aktører, herunder de mindre landsbyer i området.
 repræsenterer et klart defineret geografisk og afgrænset lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Det er som udgangspunkt et lokalområde på min. 150 borgere.
 er som udgangspunkt åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 arbejder med lokalsamfundets og lokalrådets synlighed enten via hjemmeside, sociale medier, borgermøder el.lign.
 er med i Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund.
Kommunen foretager en helhedsvurdering af ansøgningen med afsæt i kriterierne. Der kan være behov for at indhente yderligere information.

Hvordan søges grundtilskudspakken?








Lokalråd kan årligt søge tilskud i første halvdel af kalenderåret efter en nærmere fastsat offentliggjort procedure og frist.
Ansøgningen sendes via kommunens puljesystem.
Ansøgningen skal, som minimum indeholde lokalrådets seneste
o Formandsberetning.
o Informationer om grønne arealer og legepladser, hvis relevant.
o Forvaltningen kan indhente foreningens vedtægter og yderligere informationer, hvis relevant.
Lokalråd skal ved første ansøgning om grundtilskud indsende vedtægter.
Forvaltningen behandler ansøgningerne og behandlingstiden forventes at være 14 dage til en måned efter fristen.
Tilskud udbetales efter tilsagn.
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Dokumentation for tilskuddenes anvendelse



Lokalrådets formandsberetning er dokumentation for at midlerne anvendes efter hensigten. Den fremsendes ved ansøgning om nye tilskud.
Der kan foretages stikprøvekontrol på foreningernes vedtægter og årsregnskab således forvaltningen kan se at tilskuddet er anvendt efter hensigten. Såfremt lokalrådet har indgået samarbejder med andre lokale foreninger om fordeling af legepladstilskud eller det grønne tilskud, afklares dokumentation for tilskuddets anvendelse med landdistriktskoordinatoren ved stikprøvekontrol.

*Beløbsstørrelsen kan justeres, såfremt der sker en større ændring i antallet af ansøgere til tilskuddene.
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