Ansøgningsvejledning - Landsbypuljen
Formål
Formålet med puljen er at understøtte lokale og konkrete borgerrettede initiativer i landsbyer i
Horsens kommune.
Hvad kan der søges støtte til
Landsbypuljen kan medfinansiere konkrete initiativer på følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•

Initiativer som understøtter og styrker lokal aktivitet
Lokal by- og landskabsudvikling (f.eks. stier, nye træer eller belægninger, men ikke
vejprojekter).
Lokal grøn omstilling og bæredygtig udvikling
Lokal bevægelse og idræt
Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende foreninger
Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning
Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder

Projekterne skal være lokale og konkrete.
Der kan ikke søges penge til udredningsopgaver, analyser eller undersøgelser, men der kan
søges finansiering til forprojekter, hvor den videre finansiering kan sandsynliggøres i
ansøgningen. Der kan ikke gives tilskud til drift, og projektets forankring efter projektperioden
skal beskrives i ansøgningen.
En landsby kan opnå støtte fra 25.000 kr. til maks. 300.000 kr.
Der ydes ikke støtte til
• Projekter der medfører væsentlige kommunale driftsudgifter
• Initiativer med kommerciel karakter
• Vedligehold af kommunal ejendom
Hvem kan søge
Alle med gode ideer til relevante projekter kan søge – såvel foreninger som sammenslutninger
og enkeltpersoner.
Ansøgere, som søger store beløb, bør opnå lokalrådets skriftlige opbakning til deres projekt.
Følgende er defineret som landsbyer i henhold til kommuneplanen:
Addit, Assendrup, Davding, Elbæk, Eldrup, Elling, Endelave by, Gangsted, Gantrup, Grumstrup,
Grædstrup, Haldrup, Kattrup, Lundum, Oens, Ring, Sattrup, Serridslev, Slagballe St., Såby,
Tønning, Træden, Underup, Vedslet, Vestbirk, Voervadsbro, Vrønding, Ørridslev, Ørskov, Åes
og Åstruplund.

Ansøgning om støtte
For at kunne tildeles midler fra Landsbypuljen, skal man kunne stille med en medfinansiering.
Bevillinger gives under forudsætning af, at ansøgeren opnår anden medfinansiering på mindst
15 pct. af det ansøgte beløb. Bevilgede beløb udbetales først, når der foreligger tilsagn om
den nødvendige medfinansiering.
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 ekskl. moms.
Ansøgningsskemaet på kommunens hjemmeside skal anvendes. Alle felter i
ansøgningsskemaet skal udfyldes med detaljeret projektbeskrivelse, budget (inklusiv
prisoverslag på håndværkerydelser og leverancer), medfinansiering, oplysning om ejerforhold
med tilladelse fra ejer, eventuelle forholdsgodkendelser, tidsplan, redegørelse for fremtidige
drift og vedligehold, kontaktperson, kontooplysninger m.m.
Alle beløb og prisoverslag skal angives inkl. moms – undtaget herfra er værdien af eget
arbejde, som angives ekskl. moms.
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.
Budgeteksempel
Ansøgt beløb
- Håndværkerydelser
- Materiel

200.000,120.000,- (inkl. moms)
80.000,- (inkl. moms)

Egenfinansiering (15 pct. af 200.000)
- Egne midler
- Støtte fra fond el. lign.
- Eget arbejde (33,3 timer x 150,- ekskl. moms)

30.000,10.000,- (inkl. moms)
15.000,- (inkl. moms)
5000,- (ekskl. moms)

Samlet projektbeløb

230.000,-

Særligt om landsbypedelordninger
Etablering eller udvikling af landsbypedelordninger kræver i henhold puljens kriterier
medfinansiering. Egenfinansieringen vil som udgangspunkt kunne bestå af værdien af det
arbejde, som landsbypedellerne udfører på grønne arealer i lokalsamfundet fordelt på en
periode over to år.
Behandling af ansøgninger
Ansøgninger behandles løbende. Ansøgte beløb på op til 50.000 kr. behandles administrativt
med stillingtagen inden for fire uger. Ansøgninger på større beløb behandles politisk og
forelægges udvalgene løbende.
Der tilstræbes en bred geografisk fordeling af midlerne set over perioden 2021-22.
Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Jesper Nielsen: telefon 76 29 70 30, e-mail ssjn@horsens.dk
Søren Nellemann: telefon 23 25 82 11, e-mail planogby@horsens.dk.
Tilskuddet søges via vores digitale blanket (kræver NemId).

