Bilag - Oversigt over projekter under Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker
Projekt – formål og indhold

Indstilling

De 7 Frugthaver

Bevilling på op til 150.000 kr. under
forudsætning af følgende betingelser:

Formålet er, at:
 skabe sammenhold i og mellem byerne,
 skabe et fællesskab i frivillig og positiv ånd,
 fremme kendskabet til de andre 6 byer,
 knytte bånd på tværs af historiske forhold
 Betone vor fælles historiske kulturarv.
Indhold:
Der etableres frugthaver med opholdsfaciliteter i alle byer,
hvor etablerede bygrupper står for pasning og aktiviteter.
Skoler, daginstitutioner, ældrecentre m.fl. involveres på
forskellig vis.
Bygrupperne danner netværk og afholder fælles
arrangementer fx mostning, podekursus, udflugter mm.
Forvaltningens bemærkninger:
Der er ingen tvivl om projektets bæredygtighed, at det dækker
et behov og at det samler folk på tværs af byerne, om et
fælles formål. Det tværgående element er ”en røde tråd”, som
gør projektet til et godt klyngeprojekt. Projektet er forholdsvist
gennemarbejdet. De generelle krav til bevilling er opfyldt i
væsentligt omfang.
Frugthaveprojektet er en projekttype, der har gode
muligheder for fundraising.

Interaktiv kommunikation
Formålet er, at:
 sikre en klar, sober og ensartet kommunikationen fra
Landsbyklyngen på hjemmeside, og sociale medier
 sikre driften af elektroniske nyhedsskærme i
lokalområderne
 levere support omkring kommunikation til alle involverede
parter i landsbyklyngen.
Indhold:
Indkøb og drift af infoskærme, PR-materiale fra alle byer til
hjemmesiden (fx droneoptagelser), etablering af
sponsornetværk og generelt sørge for synliggørelse af
Landsbyklyngens udvikling og aktiviteter.
Forvaltningens bemærkninger:
Kommunikation om klyngens arbejde er meget vigtigt, for at
sikre forankring og fremdrift i samarbejdet. Behovet for en
handlekraftig kommunikationsgruppe og de relevante tekniske
løsninger anses som vigtige. Projektmaterialet mangler dog
yderligere konkretisering og kvalificering.



At gruppen indhenter alternative
tilbud på større budgetposter (er
opfyldt).



At gruppen kontakter Langholt
Samråd og afklare, om byen vil
være med i projektet og kan samle
opbakning (Er opfyldt).



At projektet benytter
Landsbyklyngens hjemmeside og
øvrige medier som
formidlingsplatform og at
bygrupperne er åbne for tilgang af
interesserede lokale borgere.

Ansøger kan kontakte Landdistriktsgruppen
vedrørende rådgivning om fundraising.

Der disponeres ikke et endeligt beløb til
projektet nu, men det forventes at
gruppen har et gennemarbejdet projekt i
løbet af foråret 2019.
Som udgangspunkt vurderes det, at
projektets omkostninger max vil beløbe sig
til 100.000 kr., men endelig tilsagn om
midlerne er betinget af, at:
 fremlægges af et underbygget og
realistisk materiale, der beskriver
hvordan driften kan løses på sigt (1. år
og fremadrettet), herunder at der gøres
overvejelser om, hvorledes driften kan
sikres ved udsving i klyngens
økonomiske formåen.
 Udarbejdelse af et kvalificeret budget
underbygget af tilbud
 de enkelte byer inddrages i vurdering
af, hvor byens primære mødested er i
forhold til opsætning af infoskærme.
 der arbejdes med kommunikationsindsatsen i den eksisterende
hjemmeside.

Projekt – formål og indhold

Indstilling

Hammer Bakker Ringen – mobilitet og
tilgængelighed

Op til 10.000 kr. til afvikling af workshop.

Formålet er, at:
 borgere i højere grad skal få øje på hinanden og deles om
de mange faciliteter og tilbud der findes ”for foden af
Hammer Bakker”. Dette kræver, at borgerne kan komme
rundt mellem byerne – at mobilitet og tilgængelighed er
tilstede.
Indhold:
Gruppen er i dialog med Nordjysk Trafikselskab og Aalborg
Kommune, om nuværende og fremtidige muligheder for at
binde byerne bedre sammen med kollektiv trafik og om
hvordan man i fællesskab kan forfølge de mål Kommunen
har om både at motivere borgerne til mere fysisk aktivitet og
til at ændre transportvaner. Projektgruppen har samarbejde
med IT og Digitaliseringsafdelingen (BF) om en workshop om
digitale mobilitetsløsninger. Hertil er der medfinansiering fra
EU Like!-programmet. Workshoppen involverer forskellige
aldersgrupper, hvor de faktiske mobilitetsbarrierer synliggøres
og resultaterne skal være retningsgivende for dette projekts
konkrete indhold.

Derudover disponeres ikke et endeligt beløb
til projektet før tidligst ved udgangen af 2.
kvartal.
Som udgangspunkt vurderes det, at et
beløb på op til 250.000 kr. kan være rimeligt
enten til mindre etableringer og/eller
medfinansiering til ansøgninger ved
relevante fonde/puljer.
Arbejdsgruppen skal tilstræbe at opfylde de
generelle krav til tilsagn, inden udgangen af
2. kvartal 2019

Forvaltningens bemærkninger:
Projektet er stadig i ide- og afklaringsfasen. Projektgruppen er
afhængig af relevante samarbejdspartneres medvirker til at
udvikle og konkretisere projektet. Der er etableret
samarbejdsrelationer, som kan hjælpe projektgruppen videre i
afklaringen, men denne proces vil tage lidt mere tid, hvilket
gør at opstilling af budget, finansieringsplan mv. (generelle
krav) ikke er muligt på nuværende tidspunkt.
Det vurderes, at der på sigt vil blive et behov for økonomiske
midler enten til realisering af mindre indsatser eller som
medfinansiering til yderligere finansiering.

Natur og bevægelse
Formålet er, at:
 få flere borgere på tværs af byer, alder og fysisk formåen
ud i naturen og skabe aktiviteter og oplevelser, der på
forskellig vis har motion som indhold.
Indhold:
Gruppen skal arbejde med ideudvikling i forhold til indhold,
organisering og synliggørelse. Konceptet forventes at have
fokus på tilbud til målgrupper, der ikke i forvejen benytter de
etablerede tilbud i idrætsforeninger og som vægter
fællesskabet og det sociale element højere end
konkurrenceelementer. Ideen kredser om at etablere en
organisering funderet på et instruktørkorps og et
kommunikations-set-up, der nemt og enkelt synliggøre
aktiviteters- og oplevelsestilbuddene.

Der disponeres ikke et endeligt beløb til
projektet før tidligst ved udgangen af 2.
kvartal.
Som udgangspunkt vurderes det, at et
beløb op til 250.000 kr. kan være rimeligt til
aktiviteter omkring etablering af et
instruktørkorps og til inventar, redskaber
mm. til aktivitets- og oplevelsestilbud.
Midlerne vil også kunne benyttes som
medfinansiering til fondsansøgninger.
Arbejdsgruppen skal tilstræbe at opfylde de
generelle krav til tilsagn, inden udgangen af
2. kvartal 2019

Projekt – formål og indhold

Indstilling

Forvaltningens bemærkninger:
Gruppen havde indleveret et projektoplæg til Forvaltningen
som på flere områder havde behov for yderligere kvalificering
og bearbejdning for at opnå et bæredygtigt koncept. Gruppen
er i gang med at genoverveje projektideen med et indhold
som er beskrevet ovenfor. Forvaltningen støtter op herom
bl.a. ved facilitering af et kommende ideværksted, ligesom
Bevæg dig for livet-projektet fremadrettet er part i
projektudviklingen.
Projektet er på nuværende tidspunkt ikke langt nok til, at der
kan disponeres økonomiske midler.

Vandtårnet Hammer Bakker
Formålet er, at:
 etablere et center for formidling og oplevelser i det
tidligere vandtårn for naturområdet Hammer Bakker.
Indhold:
Med projektet undersøges mulighederne for at omdanne
tårnet til et vartegn for området og Landsbyklyngen. Et sted,
hvorfra man kan nyde udsigten over landskabet og
lære om stedets historie og dyreliv. Det kan fx være med
etablering af en udsigtsplatform øverst oppe på tagetagen, et
informations- og formidlingslokale i terrænplan og mindre
udstillinger, klatrevæg mv. på de tre mellemliggende etager.
Gruppen ser tårnet som et almennyttigt aktivitetssted, der
danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse
samt socialt samvær.
Projektet er støttet med midler fra Realdania til projektering
og til kvalificering af aktivitets- og oplevelsespotentialet. Dette
arbejde pågår i første halvdel af 2019.
Forvaltningens bemærkninger:
Klyngesamarbejdet anser Vandtårnsprojektet som et projekt,
der kan komme hele klyngeområdet, og andre, til gavn, selv
om projektet er stedbundet (Vodskov).
Projektideen giver god mening i forhold til det store
naturfondsprojekt, som er under vejs i Hammer Bakker.
Vandtårnsprojektet er midt i en kvalificeringsproces, hvor der
er bevilliget projekteringsmidler fra Realdanias
”Underværker”. Denne proces tager nogen tid at gennemført
og det er som følge heraf på nuværende tidspunkt ikke muligt
at afgøre, hvilke indsatser, der kommer til at indgå i et
kommende etableringsprojekt og dermed heller ikke muligt at
afgøre finansieringsbehovet.

Der disponeres ikke et endeligt beløb til
projektet før tidligst ved udgangen af 2.
kvartal.
Som udgangspunkt vurderes det, at et
beløb op til 250.000 kr. kan være et rimeligt
udgangspunkt for fondsansøgninger.
Det bør være en forudsætning for at komme
i betragtning til ovenstående beløb:




At projektets indhold og formål
koordineres i forhold til
helhedsplanen for
Naturfondsprojektet for Hammer
Bakker
At projekteringsprojektet er
gennemført inden udgangen af 2.
kvartal 2019

Gruppen skal tilstræbe at opfylde de
generelle krav til tilsagn, inden udgangen af
2. kvartal 2019

