Områdefornyelsen

Sundbys puljer
Områdefornyelsen Sundby støtter kunst og kulturelle begivenheder, der skaber sammenhæng
på tværs af området. Vi kan støtte lokale initiativer, der skaber liv, forbinder Sundby og styrker områdets identitet og fællesskab.
Derudover støtter områdefornyelsen etableringen af grønne og attraktive mødesteder på veje,
fortove og gadehjørner, hvor børn, unge og voksne kan mødes og opholde sig. Vi støtter også
projekter der kan skabe synlige genveje, der kan binde kvarteret bedre sammen.
Her kan du læse om vores to forskellige puljer - og se hvad dit projekt skal opfylde for at få støtte:

Nye mødesteder og
særlige genveje

Kultur
der forbinder

Dit projekt skal gerne:

Dit projekt skal gerne:

• Skabe sammenhæng og relationer på tværs
af området.

• Understøtte Områdefornyelsens formål eller
projekter, som beskrevet i Kvarterplanen

• Skabe grundlag for mødet mellem forskellige
beboere.

• Have et socialt og kulturelt indhold, der skaber liv og fællesskab i området.

• Fremme bylivet og inspirerer borgere og
brugere til at gøre ophold i området.

• Fremhæve og styrke kvarterets identitet.

• Lette passage igennem området.

• Skabe fællesskab og netværk mellem borgere
på tværs af alder, køn, herkomst, boligblok m.m.

• Bruge kunst eller bynatur til at formidle en
positiv fortælling om kvarteret.

• Skabe nye samarbejder mellem f.eks. foreninger, virksomheder, institutioner, netværk
og lign.

• Fremhæve kvarterets særlige arkitektur,
historie og kultur

• Være båret af frivillighed og lokal forankring

Projekter skal foregå indenfor områdefornyelsens geografiske område (Se kort på næste side)
og som hovedregel være offentligt tilgængeligt.

Hvem kan søge puljerne?
•
•
•
•

Enkeltpersoner, grupper, foreninger, erhvervsdrivende, gårdlaug, private fællesveje, andels, ejer og
lejerforeninger og institutioner, så længe de opfylder puljens formål
Ansøgere der er hjemmehørende i kvarteret prioriteres
Ansøgninger hvor flere enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner går sammen prioriteres
Områdefornyelsen kan selv søge om penge fra puljen, på samme vilkår som andre ansøgere

Hvad kan man søge til?
Puljen ’Kultur der forbinder’ støtter sociale og kulturelle projekter, der kan være eventprægede eller længerevarende.
Puljen ’Nye mødesteder og særlige genveje’ støtter projekter, der fx;
•
•
•
•

Eksperimenterer med fleksibel brug af byrummet på private fællesveje
Aktiverer gadehjørner, kantzoner, ubrugte grønne arealer og lign.
Udvikler og afprøver byrumsinventar, de er tilpasset særlige målgrupper eller mødesteder
Puljen støtter både projekter, der er af midlertidig og permanent karakter

Der skal gøres rede for hvordan mødestedet eller genvejen skal vedligeholdes. Ved midlertidige projekter skal
der gøres rede for nedtagning og bortskaffelse.

Hvad kan man ikke søge til?
•
•
•
•
•

Varige driftsomkostninger
Lønudgifter i kommunale institutioner eller institutioner, der kan sammenlignes hermed.
Projekter, der allerede har fundet sted eller er etablerede.
Udstyr eller inventar, der bliver i ansøgers personlige varetægt
Studieture

Mere information
Ansøgningsfrister
For beløb op til og med 15.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist.
For beløb over 15.000 kr. er der ansøgningsfrist fire gange årligt: 1. februar, 1. maj, 1. august, 1. november.

Svartider
For ansøgninger op til og med 15.000 kr. kan man forvente svar indenfor 10 dage efter ansøgningsfristen.
For ansøgninger op til og med 100.000 kr. kan man forvente svar indenfor 20 dage.
For ansøgninger over 100.000 kr. kan man forvente svar indenfor 40 dage.

Udbetaling
Hvis projektet støttes modtager du et tilsagnsbrev 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 75 %
af det ansøgte beløb udbetales på forhånd. De sidste 25 % udbetales, når regnskab og evaluering er modtaget.
Ved 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
Når projektet er afsluttet, skal du sende en kort evaluering samt dokumentation for gennemførsel af projektet – fx billeder. Formålet med evalueringen er at dele erfaring og viden fra projektet eller arrangementet
med kommende ansøgere af puljen.
Evalueringsskemaet sendes ud med tilsagnsbrevet.
Vi skal bruge både regnskab og kvitteringer/bilag for at udbetale alle pengene.
Regnskab, bilag og evalueringsskema skal indsendes senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet.
Projekter skal være afviklet inden for seks måneder efter modtagelse af støtte. Herefter kan bevillingen trækkes tilbage.

Husk
• Du altid kan få hjælp og sparring til din ansøgning ved at kontakte til Områdefornyelsens sekretariat.
• Du som ansøger selv er ansvarlig for at indhente tilladelser, men Områdefornyelsen kan hjælpe dig på vej.
• Områdefornyelsen skal nævnes i dit kommunikationsmateriale – fx på plakater eller i pressemeddelelser.
• Oplysninger om projektet, evaluering m.m. kan bruges af Områdefornyelsen efterfølgende.

Områdefornyelsen Sundby

