Landsby- og udviklingspulje 2018
Baggrund og formål
Udviklingspuljen for Landsbyer i Stevns Kommune er søsat med henblik på at skabe varige udviklingsprojekter,
der støtter mødesteder, aktiviteter, lokalt engagement og kommunikation i og på tværs af landsbyer i Stevns
Kommune.
Puljen tager sit afsæt i lokal forankring, hvorfor en bred involvering af borgere vil blive prioriteret højt i ansøgningsprocessen. Dette kunne eksempelvis ske ved at involvere borgerne via spørgeskemaundersøgelser, borger- og dialogmøder samt etablering af arbejdsgrupper. At skabe sammenhæng og ejerskab både bredt og lokalt ser Stevns Kommune som en vægtig forudsætning for udvikling af projekterne.
Puljens midler arbejder for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i Stevns Kommune, hvorfor midlerne
ikke kan benyttes til almen drift af allerede eksisterende faciliteter.
Der fastsættes en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000,- kr. for at fokusere tilskudsmidlerne til projekter, der
særligt kan medvirke til udvikling i landsbyerne.
Som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000,- kr. pr. projekt.
Hvem kan søge støtte
Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper med et interessant projekt, der
tager sit udgangspunkt i de i kommuneplanen udpegede landsbyer i Stevns Kommune. Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.
Følgende kriterier vurderes ved ansøgning (ikke prioriteret rækkefølge)
 Projekter og initiativer, som er båret af en frivillig indsats
 Projekter, hvor der samarbejdes på tværs af landsbygrænser og skabes kenskab til hinanden via ”grænseoverskridende” aktiviteter
 Projekter, der skaber aktivitet, engagement og udvikling
 Projekter der styrker organiseringen lokalt og på tværs
 Projekter, der er til glæde for den brede befolkning i Stevns Kommune
 Bosætnings- og erhvervsfremmende projekter i lokalområdet
 Projekter der arbejder for borgerinvolvering og ejerskab, også efter projektet er afsluttet
 Projekter der ved ansøgning tager højde for, hvordan ansøger vil varetage den fortsatte drift og vedligehold af det der gives tilskud til
 Projektet må gerne indeholde elementer fra både puljen ”Landsby- og udviklingspulje 2018” og puljen
”Grøn pulje til stier og udvikling af natur 2018” (beløbsgrænserne på 25-100.000,- gælder fortsat)
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Eksempler på projekter, der kan opnå støtte fra projektpuljen (ikke prioriteret rækkefølge)
 Bosætningsfremmende projekter, som fastholder beboerne i landsbyer, og som tiltrækker nye tilflyttere og integrerer dem
 Anlægsprojekter (etablering af bålfaciliteter, shelters, legeplads, sports- eller motionsfaciliteter, anlæg
af sti, etablering af bådebro m.v.)
 Rekvisitter (indkøb legeredskaber, kanoer, klatreudstyr)
 Informationsopgaver - udgivelse af lokalt blad, informationstavler og lignende – der er med til at skabe
større synlighed og bedre kommunikation landsbyerne imellem.
 Øvrige projekter (kurser, udveksling med landsbysamfund i venskabskommune m.v.)
 Øvrige interessante projekter der støtter formålet med puljen
Hvad kan der som udgangspunkt IKKE gives tilskud til?
 Projekter/institutioner der i forvejen modtager kommunalt eller andet offentligt tilskud, f. eks. kirker,
skoler, og andre offentlige institutioner
 Kommercielle arrangementer og driftsudgifter
 Hjemmesider skal tilpasses forhold på Stevns
 Renovering/vedligehold af forsamlingshuse.
 Fester
 Trafikforanstaltninger (fartdæmpere osv.)
Hvilke krav er der til projekterne
 Som udgangspunkt skal der være offentlig adgang til evt. faciliteter der skabes via projektet
 Som afslutning på projektet skal der sendes en kortfattet rapport over det udførte projekt, og resultaterne til kommunens adminstration
 I projektets regnskab kan indgå alle indkøb, hvortil der kan vedlægges faktura. Frivilliges eget tidsforbrug kan som udgangspunkt ikke medregnes som en udgift i projektet
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