Ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen
”byforskønnelse mindre byer 2019”
Vedtaget af Landdistriktsudvalget d. 29. januar 2019

I 2019 er puljen på 2,0 mio. kr. Alle byer, bortset fra Viborg og Bjerringbro, har mulighed for at søge om
finansiering af initiativer fra denne pulje. Ansøgninger skal indsendes af en borgerforening eller anden
forening, der repræsenterer hele det pågældende lokalområde.
Der kan søges om finansiering indenfor 2 indsatsområder:
1. Forskønnelse af landsbyerne, hvor der er tale om mindre projekter som f.eks. etablering af nye eller
opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer
2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende
elementer.
Puljens midler fordeles efter ansøgning og politisk behandling af ansøgningerne.
Herunder er en nærmere omtale af de 2 indsatsområder, og oplysninger om ansøgningsfrister.

1. Forskønnelse af landsbyerne
Der vil være mulighed for at søge om nye projekter og udvidelse af tidligere/igangværende projekter, hvortil
der er meddelt støtte fra tidligere års puljer. Imødekommes ansøgningen, er det ansøgeren der står for
gennemførelsen.
Ansøgning skal indeholde:
Beskrivelse af projektet, skitse og kortbilag der viser projektets elementer og beliggenhed, evt. tilknyttet
rådgiver, budget med priser inkl. moms, finansieringsplan, tidsplan, kontaktperson og oplysning om
foreningens CVR-nr.
Ansøgt projektsum: Min. 40.000 kr. inkl. moms.
Projekter, hvor indgår frivilligt arbejde og/eller anden medfinansiering har størst prioritet.
Ansøgningsfrist: 30. april 2019
Ansøgning skal sendes via ansøgningsformular på viborg.dk/byforskon
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2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje
Der vil være mulighed for at søge om etablering af foranstaltninger, der kan reducere hastigheden på
gennemgåede veje. Projekter der også indeholder byforskønnende elementer har første prioritet.
Imødekommes ansøgningen, gennemføres projektet af Viborg Kommune.
Ansøgning skal indeholde:
Beskrivelse af projektet med en begrundelse, skitse og kortbilag der viser placering af de pågældende
initiativer samt kontaktperson.
Ansøgningsfrist: 30. april 2019
Ansøgning skal sendes via ansøgningsformular på viborg.dk/byforskon

Spørgsmål til strategi og ansøgningsprocedure kan rettes til:
Benny Christensen, Plan, tlf. 8787 8804, mail bc6@viborg.dk
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