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Udkast - Retningslinjer for Aalborg Kommunes Landdistriktspulje
Formål
Formålet med Landdistriktspuljen er ved økonomiske midler og projektrådgivning at tilskynde og
understøtte landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer til udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt
i medfør af Landdistriktspolitik 2020.
Der kan være tale om udviklingsprojekter, etablerings- og renoveringsprojekter, byinventar, rekvisitter
eller enkeltstående arrangementer/aktiviteter/events, kulturelle og kunstneriske projekter samt
fællesskabsfremmende processer og informationsaktiviteter – både for de enkelte byer og
fællesskabsfremmende mellem byer.
Landdistriktsudvalget, der er et rådgivende §17, stk. 4-udvalg for Sundheds- og Kulturudvalget,
prioriterer og anbefaler ansøgninger til godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget. Det er Sundhedsog Kulturudvalget, der træffer afgørelsen på baggrund af indstilling fra Sundheds- og
Kulturforvaltningen.

Landdistriktspuljens årlige ramme og temaer for puljen
Landdistriktsudvalget udmelder ved årets start den årlige ramme for Landdistriktspuljens delpuljer.
Landdistriktsudvalget kan i løbet af året justere i den økonomiske årsramme til delpuljerne. Eventuelle
ændringer vil fremgå af Aalborg Kommunes hjemmeside.
Landdistriktsudvalget kan vælge at prioritere særlige temaer for en eller flere delpuljer, hvor
ansøgninger inden for det udpegede tema har højest prioritet. Temaer vil fremgå af Aalborg Kommunes
hjemmeside.
Overordnet om tildelingskriterier
For alle ansøgninger gælder en række generelle krav og betingelser, som er nærmere beskrevet i disse
retningslinjer.
Tildelingskriterier og procedure afgøres af ansøgningens formål og budget – se kriterier for delpuljer
under 10.000 kr., over 10.000 og over 100.000 kr.
Der kan som udgangspunkt kun tildeles én bevilling til samme projekt ved én delpulje årligt.
Sundheds- og Kulturudvalget forbeholder sig ret til at prioritere mellem de indkomne ansøgninger.
Hvad kan der søges støtte til?
Initiativer, der
 fremmer udmøntningen af indsatsområderne i Aalborg Kommunes Landdistriktspolitik (se bilag).
 har et alment non-profit formål.
 henvender sig til en bred og åben målgruppe.
 etableres eller afvikles inden for Aalborg kommunes landdistrikt, jf. Landdistriktspolitikkens
afgrænsning.



er lovlige i medfør af dansk lovgivning og EU-lovgivning.

Alle ansøgninger om økonomisk støtte skal,








benytte ansøgningsskema, som findes på Aalborg Kommunes hjemmeside. Alle rubrikker skal
udfyldes,
være fuldt oplyste og dokumenteret mht. budget, finansiering og foreningens almennyttige
formål (vedtægter) samt foreningens seneste årsregnskab.
dokumentere udgifter over 5.000 kr. ved tilbud eller overslag fra leverandør
hvor det er påkrævet, erhverve tilladelse fra private og/eller offentlige myndigheder. Tilladelse
skal minimum være ansøgt på ansøgningstidspunktet, og dokumentation for tilladelse er
betingelse for at få tilsagnsmidler udbetalt.
Dokumentere behovet for projektet og dialog med projektets målgruppe og relevante foreninger.
Ansøger skal som udgangspunkt kunne varetage den efterfølgende drifts- og vedligehold af
projektet
Tilstræbe bæredygtighed (socialt, økonomisk og klimamæssigt).

Hvem kan søge om midler fra landdistriktspuljen?
Almennyttige foreninger kan søge om støtte til initiativer.
Initiativet skal gennemføres i eller for Aalborg Kommunes landdistrikt, jf. Landdistriktspolitikkens
geografi.
Renoverings-, udviklings- og inventarprojekter i forsamlingshuse henvises til Aalborg Kommunes
Forsamlingshuspulje.
Specifikke krav for byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup
Byerne Frejlev, Godthåb, Hals, Klarup, Nibe, Storvorde, Svenstrup, Vadum, Vestbjerg, Vester Hassing,
Vodskov og Gistrup kan søge om støtte ved Landdistriktspuljen på følgende betingelser:




Initiativer fra ovenstående byer kan støttes med max 50% af de samlede dokumenterede
omkostninger til projektet.
Initiativer med samlet budget på under 10.000 kr. kan ikke støttes.
Max 20% af Landdistriktspuljens årsramme kan tildeles til initiativer i ovenstående byer.

Hvem kan ikke søge om støtte fra Landsbypuljen?
 Politiske, religiøse og samfundsnedbrydende foreninger.
 Virksomheder og andre organiseringer, der har profitskabende formål.
 Enkeltpersoner
Hvad kan der ikke søges om støtte til?
 Virksomheders drift, markedsføring og produktudvikling
 Studiegrupper og enkeltpersoners studierejser o. lign.
 Initiativer af privat karakter eller hvor ejerskabet ikke ubetinget er af alment, ikke omsættelig
karakter.
 Samme aktivitet ved tilbagevendende arrangementer.
 Forplejning ved arrangementer og aktiviteter.
 Udgifter til lokaleleje og daglig drift.
 Foreningers aktiviteter kun for egne medlemmer
 Initiativer, der er opstartet inden ansøgningen er færdigbehandlet.
 Kapitalisering af frivillig arbejdskraft
 Materialer hvor der ikke kan erhverves kvittering.
 Samme projekt ved flere af Landdistriktspuljens delpuljer pr. år
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Aalborg Kommunes Landdistriktspuljes delpuljer
Kriterier for ansøgninger med et budget under 10.000 kr. – løbende ansøgning
De overordnede rammer og generelle krav gælder for ansøgninger om støtte under 10.000 kr.
Formål:
At understøtte mindre lokale udviklingsinitiativer, der eventuelt kan have vedligeholdelsesindhold.
Byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup kan ikke ansøge denne delpulje.
Der foretages en administrativ afgørelse i Sundheds- og Kulturforvaltningen, og ansøgere kan forvente
svar inden for 10 hverdage. I ferieperioder dog så hurtigt som muligt.
Sundheds- og Kulturforvaltningen forbeholder sig ret til at prioritere mellem indkomne ansøgninger.
Ansøgninger på 10.000 kr. og derover henvises til at søge til projektet over 10.000 kr.
Der ydes økonomisk støtte til mindre ansøgninger på under max 9.999 kr.
Medfinansieringskrav
Min.10% af de samlede dokumenterede udgifter.
Projektets gennemførelsesperiode
Projektet skal være gennemført det år, hvor bevillingen er givet.
Afrapportering
Projektet skal afrapporteres til Sundheds- og Kulturforvaltningen via afrapporteringsskema, som fremgår
af tilsagnsbrev. Tilsagn kan bortfalde, hvis tilsagnsvilkårene misligholdes.

Kriterier for ansøgninger med et budget over 10.000 kr. (10.000 – 99.999 kr.) – 2 årlige
ansøgningsfrister
De overordnede rammer og generelle krav gælder for ansøgninger om støtte over 10.000 kr.
Formål:
Ansøgningsfrister og evt. prioriteret tema udmeldes på Aalborg Kommunes hjemmeside.
Der ydes økonomisk støtte til initiativer med et ansøgt beløb på ml. 10.000 – 99.999 kr.
Ansøgninger på 100.000 kr. og derover henvises til delpuljen over 100.000 kr.
Procedure
Ansøgninger vil blive behandlet af Landdistriktsudvalget på 2 årlige møder; et om foråret og et om
efteråret. Sundheds- og Kulturudvalget godkender efterfølgende Landdistriktsudvalgets anbefaling/
Sundheds- og Kulturforvaltningens indstilling på et ordinært Udvalgsmøde.
Fra ansøgningsfrist til svar på ansøgning skal påregnes min. 2-3 måneder.
Medfinansieringskrav
Min. 15 % af de dokumenterede udgifter for ansøgninger fra oplands- og landsbyer.
Min. 50% af de dokumenterede udgifter for ansøgninger fra Byer med særligt vækstpotentiale og
Gistrup.
Byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup kan max få andel i 20% af den samlede årsramme for
puljen.
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Projektets gennemførelsesperiode
Projektet har fra tilsagnsdato som udgangspunkt 8 måneder til gennemførelse og skal afrapporteres til
Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tilsagn kan bortfalde, hvis tilsagnsvilkårene misligholdes.
Afrapportering
Projektet skal afrapporteres til Sundheds- og Kulturforvaltningen via afrapporteringsskema, som fremgår
af tilsagnsbrev.

Kriterier for ansøgninger med et budget over 100.000 kr. – løbende ansøgning
De overordnede rammer og generelle krav gælder for ansøgninger om støtte over 100.000 kr.
Formål:
At understøtte lokale initiativer, der primært omhandler større faciliteter og anlæg i byens fælles
udendørs arealer eller på tværs af/mellem byer. Det skal dokumenteres, at projektet nyder opbakning
blandt byen/lokalområdets borgere og relevante foreninger.
Procedure
Projektet skal udvikles i tæt dialog mellem projektholder, konsulenterne i Landdistriktsgruppen og andre
relevante samarbejdspartnere.
Der er ikke en egentlig ansøgningsfrist.
Projekter kan behandles 4 x årligt til Landdistriktsudvalget i hhv. marts, maj, september og november,
hvorefter anbefalingen kan godkendes på næstkommende Sundheds- og Kulturudvalgsmøde.
Ansøgning trin for trin:
1. Projektholder kontakter Sundheds- og Kulturforvaltningen, Landdistriktsgruppen med forslag til
projektide
2. Landdistriktsudvalget prækvalificerer projektideen
3. Proces med dialog mellem projektholder og en konsulent om projektet og udvikling heraf
4. Der udarbejdes en projektbeskrivelse, budget, finansieringsplan, tids- og aktivitetsplan mv. i
dialog med konsulenten og relevante samarbejdspartnere
5. Eventuelle tilladelser ansøges og erhverves
6. Projektansøgning fremsendes til Landdistriktsudvalget til behandling på ét af de 4 årlige møder
7. Landdistriktsudvalget anbefaler og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller ansøgningen til
Sundheds- og Kulturudvalgets afgørelse.

Medfinansieringskrav
Min. 20% af de dokumenterede udgifter for ansøgninger fra oplands- og landsbyer.
Medfinansieringskravet kan sættes højere eller lavere på baggrund af en individuel vurdering.
Min. 50% af de dokumenterede udgifter for ansøgninger fra Byer med særligt vækstpotentiale og
Gistrup.
Byer med særligt vækstpotentiale og Gistrup kan max få andel i 20% af den samlede årsramme for
puljen.
Der kan bevilliges midler til projektering og borgerinddragende tiltag, når et projekt er prækvalificeret af
landdistriktsudvalget.
Projektets gennemførelsesperiode
Projektet har som udgangspunkt 12 måneder fra tilsagnsdato til gennemførelse. Der kan tages
individuelle hensyn med baggrund i det enkelte projektet forhold. Tilsagnet kan bortfalde såfremt
tilsagnsvilkårene misligholdes.
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