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Retningslinjer for Mellembyernes anlægspulje - januar 2020
Formål
Mellembyernes anlægspulje har til formål at understøtte de stærke lokalmiljøer, der
er engageret i deres byers udvikling og forskønnelse - bl.a. som dette kommer til
udtryk i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for mellembyerne.
Der var oprindeligt afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 – 2017.
Midlerne er efterfølgende fordelt over flere år. Der er således afsat 2 mio. kr. i
2019-2021 fordelt med 0,750 mio. kr. i 2019 og 2020 samt 0,5 mio. kr. i 2021.*
Med Horsens Kommunes budgetaftale 2020 tilføres mellembypuljen 0,5 mio. kr. i
2020, så der i alt er 1,25 mio. kr. i mellembypuljen i 2020.

Hvem kan søge
Alle med gode ideer til relevante projekter i mellembyerne kan søge – såvel
foreninger som sammenslutninger og enkeltpersoner.
Følgende byer defineres som mellembyer:
 Gedved
 Hansted-Egebjerg
 Hatting
 Hovedgård
 Lund/Vinten
 Nim
 Sdr. Vissing
 Søvind
 Tvingstrup
 Østbirk og Vestbirk

Hvad kan der søges støtte til
Der kan søges støtte til anlægsprojekter som tilgodeser brede offentlige interesser i
lokalområdet. Det kan være forskønnelsesprojekter, nye stiforbindelser, grønne
områder, legepladser eller andre projekter der forbedrer rammerne for livet og
samværet i byen. Egentlige trafikale projekter er undtaget.
Et udgangspunkt for at søge om finansiering af anlæg, der ønskes gennemført i
lokalområdet, kan eksempelvis være de visioner der bl.a. er beskrevet i
helhedsplanerne for mellembyerne.
I ansøgningen skal der redegøres for drift og vedligehold. Der skal så vidt muligt
vælges løsninger, der er vedligeholdelsesfri eller har et lavt plejeniveau.
Der kan højst ydes 250.000 kr. i støtte. Mindstebeløb er 20.000 kr.
Puljens midler vil søgt blive fordelt med hensyntagen til geografisk og
indholdsmæssig spredning.

Der ydes ikke støtte til
Projekter der medfører væsentlige kommunale driftsudgifter
 Arrangementer og events
 Initiativer med kommerciel karakter
 Vedligehold af kommunal ejendom

Ansøgning om støtte
For at kunne tildeles midler fra Mellembypuljen, skal man kunne stille med en
medfinansiering. Medfinansieringen skal, som udgangspunkt minimum udgøre 25 %
af de samlede udgifter. Plan- og Miljøudvalget kan efter en konkret vurdering
dispensere fra kravet om medfinansiering på 25 %.
Medfinansiering kan være eget arbejde, egne midler og tilskud fra private,
virksomheder, fonde eller lignende. Værdien af eventuelt eget arbejde skal fremgå
af ansøgningen og prissættes til 150,- kr. pr. time eks. moms.1
Ansøgninger skal følges af et prisoverslag på håndværkerydelser og leverancer. Ved
ansøgninger med håndværkerydelser og leverancer over 50.000 kr., skal der efter
ansøgningens godkendelse, eftersendes minimum to tilbud på nævnte
håndværkerydelser og leverancer, så udgifterne kan dokumenteres.
Der kan søges om tilskud fra Mellembypuljen ved at indsende ansøgning med
projektbeskrivelse og budget, herunder redegørelse for værdi af eget arbejde, den
fremtidige drift og vedligehold og hvordan øvrige midler til projektet vil blive
tilvejebragt.
Ansøgningsskema og mailadresse til Plan og By (se nedenfor) skal anvendes. Alle
felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes med detaljeret projektbeskrivelse, budget
(inklusiv prisoverslag på håndværkerydelser og leverancer), oplysning om
ejerforhold med tilladelse fra ejer, tidsplan, kontaktperson, kontooplysninger m.m.
Ansøgningen regnes for modtaget når ansøger har modtaget en kvittering fra Plan
og By.
Ansøgningsskema og bilag sendes til planogby@horsens.dk

Behandling af ansøgninger
Ansøgt støtte op til 50.000 kr. behandles og tildeles løbende, indenfor en
økonomisk ramme på 500.000 kr. pr. år. Ansøgt støtte over 50.000 kr. har 3 årlige
ansøgningsfrister, 1. december, 1. april og 1. august.
§ 17 stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund (UUL) behandler
ansøgninger over 50.000 kr. og indstiller herefter ansøgningerne til Plan- og
Miljøudvalget.*
Såfremt ansøgningerne er fyldestgørende tager Plan – og Miljøudvalget stilling til
disse ansøgninger på møderne i februar, maj og september.*
Ansøgere kan, såfremt der er økonomisk ramme til ansøgningen, forvente svar ca.
4 uger efter ansøgning til projekter under 50.000 kr. eller efter den politiske
behandling.
Ansøgere til projekter over 50.000 kr. kan forvente svar efter den politiske
behandling.

1

Hvis de samlede udgifter for et projekt eksempelvis er 100.000 kr. kan der søge om 75.000
kr. Egenfinansieringen vil herefter udgøre de resterende 25.000 kr., hvilket omregnet i timer
svarer til 167 timer (25.000/150).
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Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til planogby@horsens.dk
Ansøgningsskema kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside under følgende
link:
https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer#Mellembypuljen
Retningslinjerne er vedtaget af byrådet i Horsens den 24. maj 2016.
*Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer af retningslinjerne i januar 2019
(stjernemarkering). Disse reviderede retningslinjer for Mellembypuljen er vedtaget i
Byrådet den 25.02.2019
Retningslinjerne er tilpasset den 12.02.2020, så de er i overensstemmelse med
Horsens Kommunes budgetaftale for 2020-2023 ”Velfærd, oplevelser og
fællesskaber for alle”.
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