OMRÅDEFORNYELSEN

KULBANEKVARTERET
RETNINGSLINJER FOR PULJEN KULBANEFÆLLESSKABER
Puljens formål

Puljens formål er at give lokalt engagerede beboere og aktører mulighed for at gennemføre egne ideer
og projekter, som støtter op om det sociale og kulturelle liv i Kulbanekvarteret. Puljen skal være med
til at skabe liv og aktiviteter i Kulbanekvarteret og både understøtte allerede eksisterende og nye tiltag.
Puljen skal hvert år støtte mindst fire projekter, der henvender sig til hele kvarteret.

Hvem kan søge?

Alle borgere, foreninger, aktører og netværk kan søge støtte til aktiviteter og projekter, der afvikles i
Kulbanekvarteret. Dog prioriteres ansøgere bosat i kvarteret. Områdefornyelsen Kulbanekvarteret kan
tage initiativ til projekter og ansøge Kulbanefællesskaber, på samme vilkår som øvrige ansøgere.

Ansøgere under 18 år

En del af puljen er øremærket til ansøgere under 18 år. Disse kan ansøge ved at kontakte projektleder
Mille Holm, mail: gb8n@kk.dk, tlf: 2447 9859. Unge under 18 år kan som hovedregel søge op til 10.000
kr.

Kriterier for tildeling af støtte

Kulbanefællesskaber støtter projekter og initiativer, der:
•
•
•
•
•
•

Har socialt og kulturelt indhold
Understøtter sociale fællesskaber og møder på tværs af kvarteret
Understøtter de fire temaer i Områdefornyelsens Kvarterplan
Gennemføres af alliancer og netværk
Er åbne for alle
Henvender sig til hele kvarteret

Ansøgningsfrister og tildeling

Der er løbende ansøgningsfrist. Man skal forvente en måneds behandlingstid.

Begrænsninger for støtte

Der gives som udgangspunkt ingen eller begrænset støtte til:
•
•
•
•
•

Varige driftsudgifter
Studierejser eller studieophold
Lønudgifter i kommunale institutioner eller institutioner, der kan sammenlignes hermed
Projekter eller arrangementer, der allerede har fundet sted
Udstyr og inventar, som forbliver i ansøgerens (eller gruppens) personlige varetægt

Åbne arrangementer og kommunikation

Aktiviteter og projekter, der får støtte fra Kulbanefællesskaber, skal som hovedregel være åbne for
alle interesserede. Arrangementer skal så vidt muligt omtales eller annonceres i den lokale presse,
på relevante netbaserede medier, fx Facebook eller på anden måde formidles bredt i kvarteret, fx via
opslag i alle opgange eller flyers i postkasser.

I omtalen af arrangementet eller projektet skal det nævnes, at Områdefornyelse Kulbanekvarteret yder
støtte.
Arrangementer skal altid offentliggøres på Områdefornyelse Kulbanekvarterets Facebook-side.

Hvordan søger man?

Ansøgninger til Kulbanefællesskaber skal bestå af:
•
•

Ansøgningsskema
Budget med forventede indtægter og udgifter

Ansøgningsskema og budgetskema kan findes på www.kk.dk/omraadefornyelsekulbanekvarteret.
Ansøgninger sendes til Områdefornyelsen Kulbanekvarteret på mail: kulbanekvarteret@tmf.kk.dk.
Man er meget velkommen til at henvende sig til sekretariatet for projektsparring samt hjælp til at
udfylde ansøgningsskemaet. Kontakt projektleder Mille Holm på mail: gb8n@kk.dk, tlf: 2447 9859.

Udbetaling

Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager du et tilsagnsbrev pr. mail. Denne skal du underskrive og
sende retur pr. mail.
Det tildelte beløb udbetales som hovedregel først, når projektet er afviklet og sekretariatet har
modtaget og godkendt regnskab og evaluering. Er det vanskeligt for dig at gennemføre projektet på
den måde, kan du kontakte sekretariatet og vi finder en løsning i fællesskab.
Ved eventuel forudbetaling gøres modtageren personligt ansvarlig for pengene, indtil et endeligt
regnskab er modtaget og godkendt af sekretariatet. En eventuel ikke anvendt del af det bevilgede beløb
skal tilbagebetales.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering skal indsendes som e-faktura senest en måned efter, at projektet er afsluttet.
Alle kvitteringer skal gemmes, da vi ikke har mulighed for at udbetale midlerne, hvis ikke der
forelægger dokumentation.
Evalueringsskema kan findes på www.kk.dk/omraadefornyelsekulbanekvarteret. De projektansvarlige
kan af sekretariatet blive bedt om efterfølgende at fortælle om deres projekt til brug i kommunikation
samt øvrige evalueringer.
Ansøgere under 18 år kan alternativt optage et filmklip med evaluering.
Kontakt gerne sekretariat for hjælp til e-faktura eller andet ang. regnskab og evaluering.
Projekter skal være afviklet inden for seks måneder efter modtagelse af støtte. Herefter kan bevillingen
trækkes tilbage.

Når du søger Kulbanefællesskaber skal du være opmærksom på
•
•
•
•
•

At puljemidlerne uddeles af en lokal projektgruppe
At du altid kan få hjælp og sparring - du skal bare tage kontakt til Områdefornyelsen
Kulbanekvarterets sekretariat
At Områdefornyelsen Kulbanekvarterets og Københavns Kommunes logoer bruges på plakater,
flyers og lign. samt at Områdefornyelsen Kulbanekvarteret nævnes ved evt. kontakt med medier.
Henvend dig til sekretariatet for at få tilsendt logoer
At oplysninger om projektet, dit navn, evt. firmanavn samt størrelse af støttebeløb kan blive 		
offentliggjort på Områdefornyelsen Kulbanekvarterets hjemmeside og Facebook-side.
At evaluering, herunder billeder og film fra projektet kan bruges af Områdefornyelsen 			
Kulbanekvarteret

