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Retningslinjer for Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje 

 

Formål 

Puljen skal understøtte frivilliges initiativer, som fremmer bæredygtig udvikling, samarbejde og 

attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter. 

Med afsæt i ”Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne” understøtter puljen følgende ind-
satsområder: 

- lokale fællesskaber og samarbejder på tværs af fx lokalsamfund og lokale foreninger. 
- bosætning og synlige lokalsamfund. 
- tiltag som engagerer og skaber gode rammer for borgere, særligt unge og tilflyttere. 

- attraktive mødesteder og tilgængelig natur. 
- en grøn og bæredygtig lokal udvikling. 

- tiltag som styrker de stedbundne potentialer. 

Hvad støtter puljen?  

- Projekter – nye aktiviteter og faciliteter 

o Det kan fx være markedsføring af lokalsamfundet, nye udefaciliteter og byrums-

inventar. 

 

- Materialer og udstyr 

o Det kan fx være byggematerialer, beplantning eller udstyr til vedligehold af fæl-

les grønne områder* (se bilag).  

 

- Lokale processer og aktiviteter, som fremmer samarbejde og udvikling 
o Det kan fx være tiltag for tilflyttere, kompetenceudvikling eller tiltag, hvor an-

vendelsen af de lokale mødesteder gentænkes.  

 
- Forprojekter – der kvalificerer og understøtter langsigtede projekter. 

o Det er projekter, som typisk ligger før et egentligt projekt. Det kan fx være for-

undersøgelser eller skitsetegninger. 

 

Hvem kan søge? 

- Lokalråd, borgerforeninger og foreninger med et almennyttigt formål i Aabenraa Kom-

munes landdistrikter. 

- Grupper af borgere og lignende, såfremt de indgår et samarbejde med foreninger og 

projektet har et almennyttigt formål, der gavner den brede del af lokalsamfundet i land-

distriktet. 

- Institutioner og lignende kan som udgangspunkt ikke søge. Der kan være undtagelser, 

hvor de indgår i samarbejde med foreninger. I de tilfælde skal det påvises at projektet 

har et almennyttigt formål, der gavner den brede del af lokalsamfundet i landdistriktet. 

 

Hvem kan ikke søge? 

- Enkeltpersoner og virksomheder. 

- Foreninger, borgergrupper og lignende med projekter i bybåndet Aabenraa – Rødekro 

herunder Høje-Kolstrup, Styrtom og Hostrupskov. 

Hvor meget kan vi søge? 

- Ansøgninger skal være på minimum 5000 kr. 

Plan & Udvikling 
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- Der er ikke en øvre beløbsgrænse.** 

o Ved projektstøtte på 100.000 kr., skal I påregne udgifter til statsautoriseret re-

vision. 

- **Foreninger med projekter på privat ejendom, kan søge om tilskud på op til 35.000 

kr., såfremt området er offentligt tilgængeligt og foreningen har en lejekontrakt på min. 

10 år fra projektstart. 

Hvilke krav, skal vi opfylde for at komme i betragtning til puljen? 

- Projektet har et almennyttigt formål og er dermed ikke-kommercielt. 

- Projektet er i udgangspunktet offentligt tilgængeligt og kommer en bred gruppe til gavn. 

- Projektet skal som minimum have 25 % medfinansiering. 

o Medfinansieringen kan være frivillig arbejdskraft, fx ved at hele projektet udfø-

res af frivillige eller 25 % udføres frivilligt, afregnet med 100 kr./time. Medfi-

nansieringen kan ikke bestå af midler fra kommunen. 

- Projektet kan gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommu-

nens politik. 

- Projektet er defineret, tidsmæssigt afgrænset og påbegyndes først efter støtten er til-

delt. 

- Ansøgningen er fyldestgørende og kommunen i hænde rettidigt. 

- Ved ansøgning om støtte til ydelser / ekstern rådgiver indsendes tilbud. Ekstern rådgi-

ver skal godkendes af Aabenraa Kommune ved tilskud. 

 

Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne efter? 

Kommunen foretager en konkret, individuel helhedsvurdering af hver ansøgning med afsæt i 

rammerne for puljen og følgende kriterier: 

 
 Projektet understøtter et eller flere af de overordnede indsatsområder for puljen.  

 Projektets bidrag til en bæredygtig udvikling. Det vægter højt i alle vurderinger. 

 Lokal opbakning til projektideen. 

 Projektet understøtter lokalområdets udviklingsperspektiv. 

 Projektet styrker samarbejde mellem flere parter eks. foreninger, borgergrupper, insti-

tutioner, landsbyer mf. 

 Kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet. 

 Omfanget af borgere, som projektet gavner. 

 Projektet bidrager med noget nyt til lokalsamfundet og/eller kommunen. 

 Projektets parathed og kvalitet. 

 Hvor meget støtte lokalsamfundet har modtaget fra Aabenraa Kommune de sidste to år.  

 

Fordelingen af støttemidlerne sker ved hver ansøgningsrunde ud fra en indbyrdes afvejning af 

de indkomne ansøgninger. Ansøgere kan derfor ikke gøre krav på tilskud ud fra en lighed med 

andre støttede projekter. Ved tildeling af tilskud tilstræbes, at alle projekttyper tilgodeses fra 

det lille projekt til det mere langsigtede projekt. 

 

Hvad støtter puljen ikke? 

- Driftsudgifter. 

- Udarbejdelse af udviklingsperspektiver for lokalsamfund. 

- Almindelig vedligehold, reparationer, energiforbedringer og vedligeholdelse af udearea-

ler i forsamlingshuse og lignende huse. 
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- Der ydes i udgangspunktet ikke støtte til projekter, som falder inden for rammerne af 

andre kommunale puljer og/eller har fået et større kommunalt tilskud. Fx Folkeoply-

sende foreninger med projekter målrettet foreningens egne medlemmer og/eller projek-

ter, som er inden for rammerne af Kulturelt samråds ellers Fritidsrådets puljer. 

 

Bilag 

- Rammer for støtte til udstyr til grønt vedligehold. 

 

Godkendt i Vækstudvalget for Land og By den 3. juni 2021. 
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Bilag 

Rammer for støtte til udstyr til grønt vedligehold 

Retningslinjer for landdistrikternes Udviklings- og materialepulje 

 

 

Rammer for tilskud 

- Der kan søges tilskud til udstyr til drift og vedligehold af offentligt tilgængelige grønne 

arealer til gavn for hele lokalområdet. 

- Arealerne skal kunne benyttes af hele lokalsamfundet. 

- Tilskuddet er målrettet lokalråd og vedligehold af kommunalt ejede fælles grønne områ-

der, hvor udstyret bruges til at supplere den kommunale vedligeholdelse af områderne.  

- I særlige tilfælde kan foreninger søge om støtte til udstyr til vedligehold af øvrige of-

fentligt tilgængelige grønne arealer til gavn for hele lokalområdet. Det grønne vedlige-

hold skal være på fællesarealer og/eller række ud over foreningens egne arealer. Dvs. 

at der ikke kan opnås støtte, hvis det grønne vedligehold fx alene gælder arealer rundt 

om et forsamlingshus / sportsareal. 

- De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang. Der kan 

kun søges til maskiner på under 15 hk 

- Ved ansøgning skal foreningen angive, hvilke arealer det drejer sig om med 

adresse/matrikelnummer og kortbilag med markering af områderne. 

Kommunalt ejede arealer 
- Ved kommunalt ejede arealer, skal ansøger være et lokalråd, der repræsenterer et 

større lokalområde i Det fælles udviklingsråd. Vi opfordrer derfor lokale foreninger om at 

kontakte deres lokalråd. 

- Ved tilsagn om udstyr til kommunalt ejede grønne områder indgår lokalrådet en skriftlig 

aftale med Driftsenheden ved Aabenraa Kommune. Aftalen sætter rammerne for det 

supplerende vedligehold af de grønne områder. Her er det en forudsætning, at forenin-

gen sikrer, at de frivillige er forsikrede. 

Det støttes ikke 
- Der gives ikke tilskud til udstyr til vedligehold af arealer, hvor der allerede er indgået en 

kommunal driftsaftale. Fx. idrætsanlæg. 

- Der gives ikke tilskud til den fremtidige drift, forsikring eller vedligehold af udstyret eller 

forsikring af de frivillige. Det er foreningen selv ansvarlig for og vi anbefaler, at I forhol-

der jer til det inden I søger. 

- Større udstyr til flere foreninger i samme område. Tilskuddet er målrettet lokalråd, dvs. 

kommunen går i dialog med lokalrådet om ansøgningen. Såfremt områdets lokalråd har 

fået tilskud til udstyr til grøn vedligehold, kan øvrige foreninger i området ikke forvente 

tilskud. De opfordres i stedet til at indgå samarbejde med lokalrådet om udstyret. 

Kontakt Driftsenheden vedr. mulighederne for at yde supplerende vedligehold af kommunalt 

ejede arealer på tlf. 73 76 75 00 / entre@aabenraa.dk 

 

Liste over støtteberettiget udstyr 

 Havetraktor 

 Tilbehør til havetraktor 

 Græsklipper, hånd-, el- eller motordrevet 

 Løvsuger/-blæser, el- eller motordrevet 

 Græstrimmer/buskrydder, el- eller motordrevet 

 Hækklipper, el- eller motordrevet 

 Gasbrænder inc. startflaske 

 Almindelige haveredskaber - havebør, spand, kost, skovl, havespade, rive, skuffejern, 

hakke, løvrive, kultivator, grensaks, ørnenæb, håndsav 
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Eksempler på udstyr, som der ikke gives tilskud til: 

 Kædesav 

 Fejemaskine, el eller motordrevet 

 Robot klipper 

 Bore-/skruemaskine 

 Brændekløver 

 Stiger, stillads og lifte 

 Trailer 

 Højtryksrenser / Haveslange 

 Vandingsanlæg 

 Sprøjteudstyr 

 El- eller vandinstallationer 

 Pælebor-maskine 

 Personlig sikkerhedsudstyr 
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