”Rum til fællesskab” pulje for Holbæk Kommune
Kriterier for tildeling af midler i 2018 og 2019
Formål: Projektudvalget for udvikling af lokalområder ønsker gennem puljen ”Rum til Fællesskab” at støtte
borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune er et godt og unikt sted at bo, hvor der er gode
muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Kriterier
Der kan søges penge til almennyttige projekter der opfylder nedenstående krav:
•
•
•

Skaber lokale samlingssteder, særlige kendetegn for lokalområdet, møder i naturen og sikker
færden for bløde trafikanter
kommer det lokale fællesskab til gavn og
kommer en bred kreds af borgere til gavn

Desuden gælder det, at:
•

•

der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter
til fx vedligehold, med mindre særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående
aftale eller kontrakt
der ikke gives puljemidler til projekter, som involverer alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter
med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold

Hvem kan søge?
Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner. Der
kan ikke ydes tilskud til erhvervsaktiviteter, erhvervsdrivende, enkeltpersoner eller til privat ejendom.

Hvilke former for projekter kan man søge om?
Puljen kan søges både til tilskud til nyopførelse af faciliteter, istandsættelse af eksisterende faciliteter,
forprojekter og drift tilskud.
Der kan søges om fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. I sidstnævnte tilfælde skal ansøger selv
være opmærksomme på, hvilke krav/betingelser der gælder i evt. andre puljer/fonde, som I søger.

Hvordan kan man søge?
Der søges via ansøgningsskemaet, som du finder på www.holbaek.dk/rumtilfællesskab
Når der indsendes en ansøgning, skal der altid medsendes en ”Erklæring til puljeansøgning”, hvori det
oplyses, om der er søgt penge i andre puljer. Erklæringer findes på samme side som ansøgningsskemaet.

Frist for indsendelse af ansøgninger
Fristen for at indsende ansøgninger til midlerne der fordeles i efteråret 2018 er d. 21. oktober og i 2019 i
april og i september. (Nærmere datoer følger)

Hvordan fordeles pengene?
Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de
formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for udvikling af Lokalområder, der udvælger hvilke
projekter de anbefaler modtager støtte og indstiller dette til økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen,
der foretager den endelige beslutning.

’Rum til fællesskab’ uddeles to gange om året. For at et projekt skal komme i betragtning skal
ansøgningsbeløbet minimum være 50.000 kr. Ved projekter med en projektsum over 100.000 kr. er der
krav om medfinansiering, medmindre det er et forslag til offentlige anlægsprojekter. Medfinansiering kan,
ud over økonomiske midler, også bestå af fx frivillige arbejdstimer og jord fra lodsejere. Der kan søges op til
4. millioner kr. årligt.

Beslutning om bevilling eller afslag meddeles ansøgerne på følgende måde:
•
•
•

Projektudvalget for udvikling af lokalområder anbefaler hvilke projekter de indstiller til tildeling af
midler.
Den endelige beslutning tages i enten økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen. Ansøgninger
der indeholder midler til anlæg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.
Ansøgerne får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde.

Møderne i Projektudvalget for udvikling af lokalområder afholdes den 8. november 2018 og i maj og
oktober 2019 (nærmere dato følger)

Når et projekt modtager midler
Der sendes et bevillingsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler, hvori vilkårene for
tildelingen beskrives. Vær opmærksom på at:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Pengene kan først udbetales, når det samlede projekt er fuldt finansieret.
Pengene udbetales efter skriftligt anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn. Pengene
kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer
Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter at beløbet er
bevilliget
Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning der dokumenterer, at pengene
er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. Projekter der modtager tilskud på
over 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved
støttebeløb under 500.000 kr., skal bilag vedlægges regnskabet.
Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater
videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et
arrangement for lokalområderne
Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. Holbæk Kommune skal orienteres
skriftligt, såfremt der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
Såfremt de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og
bevillingsbrevet har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
Såfremt et projekt har behov for myndighedstilladelser, fx fra Holbæk Kommune for at kunne
gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.

