Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgning til puljen
”vedligeholdelse af arealer 2019”
Vedtaget af Landdistriktsudvalget d. 29. januar 2019

I 2019 kan der søges om støtte til indkøb af materiel til brug for lokale frivillige
initiativer for drift og vedligeholdelse af offentligt-, forenings- eller privatejede
arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Sports- og idrætspladser er
undtaget.
Ansøgningen skal indsendes af en borgerforening eller en anden forening, der
repræsenterer det samlede lokalområde. Der kan kun indsendes en ansøgning fra hvert
lokalområde og ansøgningen skal omfatte arealer, der kan benyttes af hele
lokalsamfundet
Puljen, der er på 200.000 kr., kan kun finansiere indkøb af materiel til brug for drift og
vedligehold af arealerne, som f.eks. haveredskaber og plæneklipper. Foreningen skal selv
finansiere og stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af materiellet, samt eventuelle
forsikringsmæssige forhold.
Der kan ikke søges om støtte til vedligeholdelse af arealer som foreningen i anden
forbindelse er forpligtiget til at vedligeholde. Grundejerforeninger kan ikke søge støtte fra
puljen. Der kan ikke søges om støtte til materialer og anlæg af byggeri, installationer m.v.,
som f.eks. maling og brændstof.
Der kan søges om støtte for maks. 25.000 kr. incl. moms. De ansøgte redskaber skal stå
mål med arealets størrelse og opgavens omfang.
Ansøgning fra et lokalsamfund, hvor en forening har fået støtte fra den tilsvarende pulje i
2014-18, bliver først behandlet hvis der efter ansøgningsfristens udløb, 1. oktober 2019, er
ubrugte midler til rådighed.
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:







Et ansøgt beløb dokumenteret med kopi af konkrete tilbud.
En beskrivelse af til hvilket formål, redskaberne skal benyttes, og på hvilke arealer angivet på kortbilag med beliggenhedsadresse og matr.nr.
Brugsretsaftale fra ejeren, hvis arealerne ikke er ejet af den forening der søger.
Oplysninger om hvilke foreninger ansøgningen eventuelt er indsendt i samarbejde
med.
Oplysninger på kontaktperson, som er ansvarlig for indkøbet.
Oplysning om foreningens CVR-nr. til brug for overførsel af støttebeløb, hvis
ansøgningen imødekommes (CVR-nr. skal være tilknyttet en NEM-konto)

Ansøgning skal sendes via ansøgningsformular på viborg.dk/byfornyelse
Ansøgningerne behandles løbende, indtil puljen er opbrugt eller ansøgningsfristen er
udløbet.

