Inspiration til
lokal udvikling

Forord
Mange indre bysamfund ligger i en smuk natur og har et godt foreningsliv. Men
måske har dit lokalsamfund en helt særlig slags natur, eller måske er I særligt
gode til at spille teater i jeres lokalsamfund. Det kan også være at det ligger
særligt højt i landskabet, eller måske er det opstået omkring en bestemt institution eller virksomhed. Den har en særlig identitet.
Det kan være en god ide at tænke på det, når man overvejer hvordan man kan
styrke sit lokalsamfund ved hjælp af anlæg. Hvis man gerne vil tiltrække nye
tilflyttere er det vigtigt, at man ikke ligner alle andre mindre bysamfund.
Og hvis man vil søge beløb over 300.000 kr, er det faktisk et af de krav ansøgningen bliver bedømt på.
Dette hæfte er en inspiration til arbejdet med at gøre dit lokalsamfund mere
attraktivt for nuværende og fremtidige beboere og for besøgende. Det indeholder nogle spørgsmål til overvejelse og lidt om hvilke projekter, der kan få
støtte med de to puljer, der ligger under Oplandsudvalget i Horsens Kommune.
Der er dog også andre puljer i Horsens Kommune. Alle puljer og ansøgningsvejledninger ligger på https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTlladelser/Puljer
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Lokalcenterbypuljen
Ansøgninger på mellem 300.000 kr. og 1 mio. kr.
Disse ansøgninger bliver behandlet to gange årligt på baggrund af
et tema udmeldt af Oplandsudvalget året før.
Ved hver ansøgningsrunde prioriterer Oplandsudvalget 1-2 projekter ud fra følgende kriterier:
• Projekter, der tager udgangspunkt i byens og områdets identitet
og stedbundne kvaliteter, vil blive foretrukket.
• Projekter, der har en bred opbakning i lokalsamfundet, vil blive
foretrukket.
• Projekter, der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er
innovativt eller nytænkende, vil blive foretrukket.
I 2022 er temaet "synliggrørelse af kulturarv" og ansøgningsfristen er 31. okt.
Eksempler på temaet kan ses her på opslaget.

Stationspladsen i Brædstrup er blevet omdannet og renoveret i forbindelse med områdefornyelse.

Frysehuset i Sattrup har fået
nye anvendelser.
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Lokalcenterbypuljen
Lokalcenterbypuljen kan medfinansiere konkrete initiativer på følgende områder:
•

Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning

•

Lokal by-og landskabsudvikling (f.eks. nye stier, nye træer
eller, belysning, forskønnelse, belægninger, men ikke vejpro
jekter).

•

Lokal grøn omstilling og bæredygtig udvikling

•

Leg og bevægelse for børn, unge og andre

•

Foreningsdannelse eller udvikling af eksisterende foreninger

•

Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder

•

Initiativer som understøtter og styrker lokal aktivi tet

•

Midlertidige projekter for at teste ideer.

Lokalcenterbyer kan opnå støtte fra 25.000 kr. til maks. 1 mio. kr.
Over 300.000 se dog side 2.
Bevillinger gives under forudsætning af, at ansøgeren opnår anden
medfinansiering på mindst 15 pct.
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Landsbypuljen
Landsbypuljen kan anvendes til:
•
•
•
•
•
•
•

Etablering eller udvikling af en landsbypedelordning
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
Skabelse, udvikling eller samling af lokale mødesteder
Initiativer som understøtter og styrker lokal aktivitet

En landsby kan opnå støtte på fra 25.000 kr. til maks.
300.000 kr.
Bevillinger gives under forudsætning af, at ansøgeren
opnår anden medfinansiering
på mindst 15 pct.
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Bogbytteskab, Græstrup
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Tænk på:
Hvem skal have glæde af jeres tiltag?
Hvad er i særligt gode til i jeres lokalsamfund?
Hvad er det unikke ved jeres by.
Hvad er historien om jeres by?
Hvordan kan jeres tiltag styrke og synliggøre den historie?

Madpakkeskur / Infopavillon Underup
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Foto side 10
Shelter i Underup
Fotos denne side
Øverst: Filskov naturfornyelse. Foto: Gustin Landskab
Nederst tv.: Filskov naturfornyelse. Foto:
Gustin Landskab
Nederst th.: Badebro, Endelave
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