Bidrag fra Landsbysamvirket
Vedr. anvendelse af nyoprettet pulje på 5 mio. kr. 2019 – 2020. Notat fra møde den 11.10.2018
Landsbysamvirket drøftede den nye pulje ud fra et indgående kendskab til de af landsbyerne
indsendte input til landsbyudvikling, fra erfaringer med netværksarbejde i landdistrikterne og fra
behandling af ansøgninger til den nuværende Landdistriktspulje på 250.000 kr. årligt.
Landsbysamvirket accepterer at bistå med vurdering af ansøgninger til den nye pulje, på samme
måde som den nuværende Landdistriktspulje, men ønsker at blive bistået med specifik faglig
ekspertise til vurdering af projektansøgninger. Samvirket foreslår at beholde den nuværende pulje
til små projekter og at holde den adskilt fra den store pulje.
Landsbysamvirkets anbefalinger: Den nye pulje følger stort set retningslinjer i Landdistriktspuljen.
Nyt vægtet formål: At styrke projekter der fremmer bæredygtigheden i landsbyer og landdistrikter.
Puljen prioriterer tiltag






der kommer det givne lokalsamfund til gode hos en bred målgruppe
der har et tværgående udviklingsperspektiv for landdistrikterne
som binder sammen, lokalt og på tværs
som er nytænkende mht. aktiviteter, faciliteter og events i lokalsamfundet
der tilgodeser Skanderborg Kommunes politikker herunder Udviklingspolitik og udvalgte
FN verdensmål

Puljen prioriterer større projekter der, til forskel fra den nuværende pulje understøtter
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

Fællesarealer, forsamlingshuses/ fælleshuses bæredygtighed og samlingskraft
Udvikling og etablering af cykelstier og rekreative stier, hvor der lægges vægt på
stisystemer, der skaber forbindelse mellem allerede etablerede stier og som tilgodeser
rekreative formål, skole og/ eller offentlig transportlogistik.
Forsøg med nye trafikløsninger, som forbedrer logistik til job og uddannelse med
fokus på bæredygtighed, deleøkonomi og alternative løsninger der supplerer
nuværende transportmuligheder
Lokalturisme og iværksætteri
Afprøvning og etablering af bæredygtig energi i fællesarealer og lokaliteter
Udvikling og etablering af alternative og mere varierede boformer, alment
boligbyggeri mv. som tilgodeser ældre, helt unge og lavindkomstgrupper.
Konsulentydelser til projektudvikling og kvalitetsløft samt forundersøgelser vedr.
formalia, lovgivning og viden til større projekter.

Puljen støtter ikke vedligehold og drift.
Landsbysamvirket har udpeget flg. centrale spørgsmål:
1) Kan puljen støtte faciliteter og aktiviteter ejet og drevet af privat virksomhed og selvejende
institutioner? Udvikling i landsbyer sker ofte i privat ejendom, lokalbutikker, mv.
2) Kan puljen støtte tiltag og faciliteter på offentlige arealer?
- hvilke betingelser kunne i bekræftende tilfælde stilles?

