Kultur og Fritid
Den 18. december 2018

Landsbyudvalgets tildelingskriterier 2019
GRUNDTILSKUD:
Alle landsbyer, som er med i landsbysamarbejdet, modtager et årligt grundtilskud ud fra følgende kriterier.
Landsbyudvalget vedtog i 2008 en fordelingsnøgle til grundtilskud til foreninger i Landsbysamarbejdet.
Indbyggertal indhentes ved Danmarks Statistik hvert andet år.
Fordelingsnøgle:
Landsbyer med 0-49 indbyggere
Landsbyer med 50-99 indbyggere
Landsbyer med 100-149 indbyggere
Landsbyer med 150-199 indbyggere
Landsbyer med 200-249 indbyggere
Landsbyer med 250-299 indbyggere
Landsbyer med indbyggertal på 300 eller derover
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Udbetaling af grundtilskud sker på baggrund af indsendte regnskaber for forrige regnskabsår. Udbetalingen sker i første kvartal.

PROJEKTMIDLER:
Herudover er der mulighed for at søge projektpuljemidler.
Procedure for tilskud fra projektpuljen
 Der ydes kun tilskud til foreninger/landsbyer, som er med i landsbysamarbejdet (optagelse sker
efter ansøgning til Landsbyudvalget).
 Der ansøges via ansøgningsskema med oplysninger om projektets samlede budget (indtægter/udgifter)
 Projekter der søges tilskud til må ikke være påbegyndt
 Der stilles ikke krav om medfinansiering
 Der kan søges til samarbejdsprojekter mellem landsbyer
 Der kan søges til projekter der falder i tråd med Landsbyudvalgets indsatsområder*) for tilskudsåret.
 Øvrige ansøgninger kan også komme i betragtning
Kriterier for tilskud fra projektpuljen
Der ydes ikke tilskud til:
 beplantning
 køb af grunde herunder udgifter til tinglysning mv.
 indkøb af telte - med henblik på udlejning
 julebelysning







belysning af offentlige stier
forplejning ved arrangementer og lign.
indkøb af legeredskaber til sandkasser
hjertestarter
asfaltering af offentlige pladser




Der ydes maksimalt tilskud på 15.000 kr. til byporte pr. landsby
Der kan ydes engangstilskud til foredragsarrangementer og lign.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget der træffer beslutning om fordeling af projektmidler. Dette sker på baggrund af Landsbyudvalgets indstilling.
Tidsplan for projektpuljen
Projektpuljen iværksættes, som udgangspunkt, med én ansøgningsrunde, med mulighed for en ansøgningsrunde to.




Åben for ansøgninger – primo februar (materiale udsendes pr. mail samt offentligøres på kommunens hjemmeside ”Landsbyliv”)
Ansøgningsfrist primo april (behandling i Landsbyudvalg og Kultur- og Fritidsudvalg)
Udbetaling af tilskud – maj/juni

Afrapportering
Som dokumentation for anvendelse af projektmidlerne skal regnskab og kopi af bilag sendes til forvaltningen inden udgangen af tilskudsåret.
Såfremt projektet ikke er afsluttet ved udgangen af tilskudsåret, skal der som minimum sendes en status
på projektet med angivelse af forventet projektafslutning.

Godkendt på Landsbyudvalgsmøde den xx. xx 2019

*) Landsbyudvalgets

indsatsområder for 2019 – godkendt på Byrådets møde den 13. december 2018.



Bosætning og Branding
- Det gode værtskab
- Den gode historie



Fællesskab og samskabelse
- Samarbejde mellem landsbyer
- Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt
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