Retningslinjer for tildeling af støttemidler til projekter
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Kultur og Fritidsudvalget og Landdistriktsudvalget har vedtaget følgende retningslinjer for
landdistriktsudvalget bevilling af tilskud.
1.

Ansøgning skal indsendes senest 2 måneder inden afholdelse af arrangementet/projektet, der søges midler til.

2.

Den enkelte ansøgning skal overordnet være i overensstemmelse med formålet i Landdistriktsudvalgets vedtægter § 1.

3.

Som udgangspunkt vil hele frivillighedsspektret blive søgt tilgodeset, således at både
smalle og brede projekter, aktiviteter og arrangementer – såvel indholdsmæssigt som
geografisk – kan få andel i støttemidlerne.

4.

Følgende aktiviteter prioriteres men er ikke forudsætning om støtte
 Aktiviteter eller arrangementer der omfatter og/eller tilgodeser hele kommunen
 Initiativer til samarbejde på tværs af kommunen om aktiviteter eller arrangementer
 Projekter som kan få særlig betydning for udvikling og vækst

5.

Projektets størrelse er ikke afgørende for tilskudsstørrelsen.

6.

Der ydes ikke tilskud til dækning af almindelig tilbagevendende drift og udgifter til
administration. Der ydes ikke tilskud til privat ejendom eller private virksomheder.

7.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, aktiviteten eller arrangementet.
Ansøgere, som ikke er lokalråd, skal vedlægge vedtægter eller tilsvarende.

8.

Tilsagn om støtte gælder i et år, dog kan der søges forlængelse, hvis omstændighederne ændres undervejs.
Støtten gives i form af tilskud, der udbetales, når Landdistriktsudvalget har modtaget
regnskab. Regnskab og kopi af bilagsudgifter skal indsendes senest to måneder efter
arrangementets afholdelse eller projektets afslutning.

9.

Forudsætningen for tilskud er, at midlerne anvendes til det i ansøgningen angivne formål. I modsat fald kan Landdistriktsudvalget undlade at udbetale tilskud. Hvis der ændres i projektets formål og karakter, skal ændringen godkendes.

10.

Ansøgningen skal indeholde information om, hvorvidt ansøgeren har søgt støtte til
formålet andre steder end hos Landdistriktsudvalget.
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Kriterier for ansøgning:
For at få del i Landdistriktsudvalgets puljemidler skal man selv stille med en del af finansieringen. Man kan maksimalt få tildelt 75 % af de samlede omkostninger.
Eget arbejde kan indgå i finansieringen – intet er for stort eller småt (se ansøgningsskema).
Ved køb af ydelser eller/og materialer over 50.000 kr. indhentes to tilbud
Rammer for tilskud til foreningers bygninger på lejet grund
Der indgås lang lejekontrakt på min. 5 år ved bevilling af støtte op til 100.000 kr. til byggeri
på privatejet jord. Foreningerne anbefales at indgå lejekontrakt indeholdende nedskrivningsaftale med ejer.
Tilskud over 100.000 kr. til fast ejendom på privatejet jord indstilles fra underudvalg til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget.
Principbeslutninger
Landdistriktsudvalget har truffet en række principbeslutninger, hvor følgende projekter støttes med et fast beløb og kan behandles administrativt:
Krolf
Ansøgninger omkring krolf og krolfbaner støttes med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 5.000 kr.
Hjertestarter
Landdistriktsudvalget støtter anskaffelsen af hjertestarter med 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 10.000 kr. under den forudsætning at der først ansøges hos Trygfonden og at ansøger selv finansiere afholdes af kursus i brugen af hjertestarter.
Lege- og aktivitetspladser
Lege- /aktivitetspladser eller lignende støttes med 75 % af de samlede omkostninger dog
maksimalt 30.000 kr. Landdistriktsudvalget støtter dog kun den primære legeplads i hver
by.
Ansøgningen stiles til Landdistriktsudvalget og sendes til Tønder Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling enten per post eller på kifog@toender.dk eller nt1@toender.dk
Er der spørgsmål til ovenstående kan der rettes henvendelse til afdelingsleder for Kultur- og
Fritidsafdelingen, Kia Fog Kristensen på kifog@toender.dk eller 74 92 94 11 eller til sekretær for Landdistriktsudvalget Niels Top på nt1@toender.dk eller 74 92 97 42.
Med venlig hilsen
Tønder Landdistriktsudvalg
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