Tilskudsmodellen 2021
• Fra 2021 indføres en differentieret tilskudsmodel, der skal
ansøges i efteråret 2020 – Ansøgningsfrist 15. november 2021.
• Niveau 1 – 10.000 kroner:
krav: Årlig indsendelse af det seneste regnskab, referat fra
generalforsamling, samt konstituering og indsendelse af
vedtægter, ved ændringer.
• For at komme i niveau 2 eller 3 indsendes årligt en kort motiveret
ansøgning for indplacering på niveau. (se eksempler her i
materialet)
• Driftstilskud på niveau 2: 20.000 kr. årligt

• Driftstilskud på niveau 3: 25 – 50.000 kr. årligt
09-10-2020

www.toender.dk

1

Niveau 2
For at komme i betragtning til niveau 2, skal ét eller flere af
nedenstående punkter være opfyldt:

• Lokalrådet udarbejder sammen med lokalområdet en lokal
borgerdrevet udviklingsplan
Man er på niveau 2, mens arbejdet med LUP pågår.
• Lokalrådet benytter kommunikationsplatforme som f.eks.
MinLandsby app, Infoland osv. til at synliggøre og
kommunikere med lokalområdet. Herunder bevidst påtager
sig at opgaven med at udbrede brugen af App´en i
lokalområdet.
• Lokalrådet arbejder med Landdistrikts- og
Bosætningsudvalget i forhold til igangsættelse af en større
strategiske indsats som f.eks. tilflytterhuse,
bosætningstiltag, projekter eller bygningsmasse.
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Niveau 3
For at komme i betragtning til niveau 3, der er en fortsættelse
af Niveau 2, skal yderligere ét eller flere af nedenstående
punkter være opfyldt:
• Lokalrådet har udarbejdet en lokal udviklingsplan og
arbejder med gennemførelsen af indsatserne herfra.
• Lokalrådet arbejder konkret med gennemførelsen af den
større strategisk indsats.
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Eksempel på ansøgning
Ønsker man LBU´s stillingtagen til en eventuel indplacering på
Niveau 2 eller 3, skal der indsendes en ansøgning senest 15.
november 2020. Sådan kunne en ansøgning se ud – Eks. 1:
Ansøgning om forhøjet driftstilskud – niveau 2
Lokalråd XX har i 2020 arbejdet med udarbejdelse af en lokal udviklingsplan.
Corona har forstyrret arbejdet, så det har været svært af indkalde til borgermøder.
I stedet har vi i vores by arbejdet med besøg i institutioner, mindre fællesmøder,
landsbyapp og vi har deltaget i flere møder med landdistriktskoordinatoren.
Det nye i vores by er to årlige fællesmøder for alle byens foreninger. Det er virkelig
givende.
I 2021 vil vi arbejde med udviklingsplanen, og vil sikre os at der kan præsenteres
en plan senest i november 2021. Sideløbende vil vi arbejde med oprensning af
vores branddam og forskønnelse af de eksisterende fællesarealer.
F.eks. Forventer vi at bruge dele af det forhøjede driftstilskud til indkøb af en
robotplæneklipper og et nyt bord/bænkesæt.
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Eksempel på ansøgning
Sådan kunne en ansøgning til Niveau 3 se ud – Eks. 2:
Lokalråd XX´s arbejde i 2020:
Lokalrådet arbejder løbende med implementering af handlinger fra den i 2017
opdaterede udviklingsplan.
Vi arbejder bl.a. med forskønnelse, fællesspisninger og juletræsfest.
Gennemførelse af projekt ved bro og rasteplads, understøttet af LBU i maj 2020.
Afholdt 2 fællesmøder for alle foreninger (det gør vi hvert år)
Derudover forventer vi at bruge det forhøjede driftstilskud i 2021 til:
1. Fortsætte arbejdet med udviklingsplanens handlinger.
2. Renovere nogle lokale stier i området.
3. Vi påtænker derudover også at samarbejde med Kommunens bosætningskonsulent, vores idrætsforening og forsamlingshuset, om at afholde to lokale
tilflyttereftermiddage/aftener, hvor vi vil invitere de nye tilflyttere i byen til
aftensmad, leg i salen og kulturudveksling – de skal føle sig godt modtaget.
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