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Landsbyfornyelse
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Ansøgning om midler til landsbyfornyelse
Oplysninger om ejendommen
Ejendommens adresse

Ejendommens matr. nr.
Vedlæg kort over de pågældende ejendomme. Se evt. Holbæk Kommunes digitale kort: www.holbaek.dk
Ejers navn

Ejers adresse

Ejers/kontaktpersons telefonnr.

Ejers/ kontaktpersons E-mail

Postboks 89 · 7236 3636

Oplysninger om projektet

Find den projekttype der passer til dit projekt på de følgende sider og beskriv projektet.
Jeg søger om støtte til udvendig istandsættelse af en væsentlig nedslidt bolig (ejer, andel og leje) som
er opført før 1960 og er beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Bemærk! for ejer og andel gælder det at ejeren skal bebo ejendommen.
Beskriv detaljeret projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag), hvilke slags arbejder skal laves og hvorhenne
(hvilke bygninger på ejendommen er omfattet). Beskriv desuden hvordan projektet har betydning for det omgivende miljø og hvilken kulturhistorisk værdi projektet har? Ligger det i et værdifuldt kulturmiljø, eller har det en
anden interessant kulturhistorisk fortælling? Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund,
eller fra en befærdet vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed. Skitser
af projektet vedlægges også. (kan vedlægges som bilag)

Skriv her:
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Vi søger om støtte til udvendig istandsættelse af et forsamlingshus eller bygning med lign. anvendelse, beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land.
Beskriv detaljeret projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag), hvilke slags arbejder skal laves og hvorhenne
(hvilke bygninger på ejendommen er omfattet). Beskriv desuden hvordan projektet har betydning for det omgivende miljø og hvilken kulturhistorisk værdi projektet har? Ligger det i et værdifuldt kulturmiljø, eller har det en
anden interessant kulturhistorisk fortælling? Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund,
eller fra en befærdet vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed. Skitser
af projektet vedlægges også. (kan vedlægges som bilag)

Skriv her:
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Jeg søger om støtte til udvendig istandsættelse af erhvervslokaler beliggende i bygninger med blandet
bolig og erhverv, der er beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Bemærk! Det er en betingelse at der samtidig ydes støtte til udvendig istandsættelse af boligdelen i bygningen (se første projekttype).
Beskriv detaljeret projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag), hvilke slags arbejder skal laves og hvorhenne
(hvilke bygninger på ejendommen er omfattet). Beskriv desuden hvordan projektet har betydning for det omgivende miljø og hvilken kulturhistorisk værdi projektet har? Ligger det i et værdifuldt kulturmiljø, eller har det en
anden interessant kulturhistorisk fortælling? Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund,
eller fra en befærdet vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed. Skitser
af projektet vedlægges også. (kan vedlægges som bilag)

Skriv her:
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Jeg søger om støtte til ombygning af tidligere erhvervslokaler til udlejningsboliger der er beliggende i
en by med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Bemærk! det er en betingelse at erhvervet
er nedlagt og at bygningen skønnes egnet til at blive ombygget inden for en rimelig økonomisk ramme.
Beskriv detaljeret projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag), hvilke slags arbejder skal laves og hvorhenne
(hvilke bygninger på ejendommen er omfattet). Beskriv desuden hvordan projektet har betydning for det omgivende miljø og hvilken kulturhistorisk værdi projektet har? Ligger det i et værdifuldt kulturmiljø, eller har det en
anden interessant kulturhistorisk fortælling? Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund,
eller fra en befærdet vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed. Skitser
af projektet vedlægges også. (kan vedlægges som bilag)

Skriv her:
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Jeg søger om støtte til nedrivning af en nedslidt bolig begrundet i bygningens fysisk dårlige tilstand,
der er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land.
Beskriv projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag), hvilke(n) bygning(er) skal nedrives og hvor ligger de(n) på
ejendommen, hvad skal arealet anvendes til efterfølgende? Beskriv desuden hvordan projektet har betydning
for det omgivende miljø. Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund, eller fra en befærdet
vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed (kan
vedlægges som bilag)
Det er muligt at søge om støtte til etablering af offentlig tilgængelige byrum efter en nedrivning, beskriv projektet her hvis du søger om støtte dertil.

Skriv her:
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Jeg søger om støtte til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme, der er beliggende i byer med
færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land.
Beskriv projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag). Beskriv desuden hvordan projektet har betydning for det
omgivende miljø. Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund, eller fra en befærdet vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed (kan
vedlægges som bilag)
Skriv her:
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Jeg søger om støtte til nedrivning af en tom erhvervsbygning (herunder driftslænger), hvor erhvervet
er ophørt og bygningerne skæmmer omgivelserne. Bemærk ejendommen skal være beliggende i en
mindre by med færre end 3000 indbyggere (kan ikke anvendes til ejendomme i det åbne land).
Beskriv projektet nedenfor (eller vedlæg som bilag), hvilke(n) bygning(er) skal nedrives og hvor ligger de(n) på
ejendommen, hvad skal arealet anvendes til efterfølgende? Beskriv desuden hvordan projektet har betydning
for det omgivende miljø. Er projektet synligt for andre end ejer selv? For et lokalsamfund, eller fra en befærdet
vej? Beskriv projektets visuelle effekt i lokalområdet. Hvorfor er det et godt projekt at tildele støttemidler?
Beskrivelsen suppleres med fotos og kort af de eksisterende forhold, samt fotos af projektets synlighed (kan
vedlægges som bilag)
Det er muligt at søge om støtte til etablering af offentlig tilgængelige byrum efter en nedrivning, beskriv projektet her hvis du søger om støtte dertil.

Skriv her:
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Økonomi – Budget for istandsættelse/nedrivning
Overslagspris eller tilbudspris for de samlede udgifter inkl. moms som der ansøges om til projektet angives her.
Der hentes tilbud fra to forskellige firmaer. Detaljeret oversigt (tilbud) over de forskellige arbejder og materialer med tilhørende priser uden moms vedlægges som dokumentation.

Jeg/Vi ansøger om:

kr. til det samlede projekt

2 Tilbud fra momsregistrerede håndværkere er vedlagt som bilag, med detaljeret oversigt over projektets forskellige arbejder og dertilhørende priser uden moms.

Der må forventes en vis egenbetaling for at kunne modtage støtte, her angives hvor meget ansøger selv vil
kunne bidrage med økonomisk til projektet:

(det skal bemærkes at Udgifter, som dækkes af anden støtte, forsikring, rabat eller lignende, kan ikke indgå i de støtteberettigede udgifter.
Ejeren er pligtig at oplyse kommunalbestyrelsen herom)

Jeg/vi kan selv bidrage med:

kr. til det samlede projekt

Periode for arbejdets udførelse
Her angives hvornår arbejdet forventes at kunne udføres. Bemærk den administrative og politiske behandling
af ansøgningen tager ca. 3 md.
Jeg/vi forventer at kunne gennemføre projektet (dato og år):
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