Strategi for Hedensted Kommunes LUP pulje 2018
Overordnet er fokusområderne:
•
•
•

Det skal blive bedre at bo i lokalområderne
Branding som kan være med til at skabe bosætning
Plan for udviklingen i lokalområderne

Der vil i vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Projekter som har fokus på at skabe lokale projekter som gør en forskel
for beboerne i de enkelte lokalområder.
Projekter som inddrager mange borgergrupper i realisering af
projekterne.
Projekter som kan være med til at forskønne de enkelte lokalområder
Initiativer som retter sig imod særlige beboergrupper fx unge,
børnefamilier eller ældre.
Projekter som understøtter Hedensted Kommunes kerneopgaver, og
eventuelt løses lokalt i samarbejde med Hedensted Kommune, som er:
Branding som kan være med til at skabe bosætning – se mere om
Hedensted Kommunes brandingindsats her:
http://www.hedenstederne.dk/
Etablering af plan for udvikling af det enkelte lokalområde, eller
ansøgninger fra lokalområder som allerede har etableret en plan for
udviklingen lokalt
Projekter som har fundet medfinansiering fra andre fonde, eller lokale
initiativer.
Projekter som kommer hele lokalområdet/alle lokalområderne til gavn.
At der er lavet aftaler om den fremtidige vedligeholdelse af projektet.

Der gives ikke støtte til:
Vedligeholdelse og drift
Projekterne skal være blivende – ikke fester og enkeltstående arrangementer
Der koordineres kommunalt hvis man søger flere puljer til samme projekt –
som udgangspunkt gives kun støtte fra en kommunal pulje pr. projekt.
Administration
Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd (DFL) administrere puljen og
behandler ansøgninger.

Hvem og til hvad kan der søges?
Alle borgersammenslutninger, foreninger, lokalråd, virksomheder i Hedensted
Kommunes landdistrikter kan søge om tilskud til projekter inden for
fokusområderne.

Hvor meget kan der søges?
Der kan opnås max. 50 % medfinansiering.

Hvordan søges der?
Der kan søges løbende, og ansøgningen behandles på førstkommende
bestyrelsesmøde i Det Fælles Landdistriktsråd.
Ansøgningsskemaet kan findes på www.hedensted-land.dk - det udfyldes og
sendes via mail til Susanne Ernst ( susanne.ernst@hedensted.dk ).
Der lægges især vægt på indholdet i projektbeskrivelsen samt, at der indgår
frivilligt arbejde.

Hvordan udbetales tilskud?
Når projektet sættes i gang udbetales 25 % af de bevilgede midler. Når 75 af
projektet er gennemført, kan mod fremlæggelse af kvitteringer og en
midtvejsstatus udbetales yderligere 50 % af de bevilgede midler, de sidste 25
% udbetales, når projektet er afsluttet, og det samlede regnskab og
projektafslutningsdokumenter er fremlagt.
Ved projektafslutning skal der sendes projektrapport, billeddokumentation og et
samlet regnskab

