Retningslinjer for tildeling af støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktsmidler

Landdistriktspuljen
- Retningslinjer for tildeling af støtte til landdistriktsaktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune
Overordnede kriterier/formål:
Det overordnede formål med landdistriktspuljen er at støtte op om tiltag og aktiviteter, der sikrer borgerne
det gode liv og skaber vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune. Med landdistriktspuljen ønskes det at støtte
projekter, som medvirker til at realisere kommunens overordnede vision om naturens rige – herunder at
realisere kommunens landdistriktspolitik og dennes vision:

Det er attraktivt at arbejde, bo og leve i kommunens landsbyer og landdistrikter
Landdistriktspolitikken kan ses på:
Landdistriktspolitikken
Prioriterede/vægtede kriterier for at søge:
Projektet skal ligge i Ringkøbing-Skjern Kommune, og der skal være offentlig adgang.
Projektet er tværgående mellem minimum 2-3 sogne. Et sogn kan dog også søge midler fra puljen, men
projekter, der går på tværs af sogne, vil blive foretrukket.
Beløbet, der ansøges om, må ikke være under 25.000 kr.
Desuden vil Landdistriktsrådet have fokus på, at det enkelte projekt fokuserer på 3 eller flere af disse
punkter:
1. At det understøtter Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktspolitik
2. At det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer
3. At det på sit felt repræsenterer kvalitet
4. At der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering
5. At der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted
6. At det skaber grobund for, at de enkelte landdistrikter er attraktive steder at bo
7. At det er nyskabende
8. At det er igangsættende og involverende
9. At det har et udviklingspotentiale

Normalt gives der ikke støtte til:
 Aktiviteter, der er afholdt eller igangsat før fremsendelse af ansøgningen
 studierejser
 udgivelse af bøger
 driftsudgifter
 aktiviteter, der hovedsageligt kommer én forening til gode
 aktiviteter, der normalt støttes fra en anden forvaltning/afdeling
 kontorhold, mødeudgifter og forplejning
 egen løn
Hvem kan søge:

Retningslinjer for tildeling af støtte fra Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistriktsmidler

Foreninger, grupper og netværk beliggende i landsbyer og landdistrikter kan søge om tilskud. I henhold til
lov om erhvervsfremme kan kommuner ikke give støtte til enkelte virksomheder, da det vil være
konkurrenceforvridende.

Hvordan søges der:
Ansøgningsskema skal altid benyttes. Desuden skal alle relevante bilag vedrørende projektet
medsendes.
Ansøgningsskema kan findes på www.rksk.dk – under ”Centerbyer, Landsbyer og Landdistrikter”
Ansøgningsskema og alle bilag skal indsendes elektronisk til: lotte.finnerup@rksk.dk
Efter afholdelse af aktiviteten skal regnskab tilsendes kommunen.

Tilskud kan gives/udbetales:
Tilskud udbetales, når projektet er afsluttet, og der foreligger dokumentation for udgifterne. Der kan
eventuelt aftales deludbetalinger, når det er dokumenteret, at projektet gennemføres i sin helhed.
Ansøger kan rette henvendelse til Landdistriktskoordinatoren om udbetalingen.
Det er en forudsætning, at det i alt PR materiale tydeligt fremgår, at der er ydet økonomisk støtte fra
Ringkøbing-Skjern Kommune. Digitalt kommunevåben kan i den forbindelse rekvireres hos
Landdistriktskoordinatoren. pressedesign
Eventuelle arrangementer skal annonceres via Ringkøbing-Skjern Kommunes arrangementskalender,
ligesom PR-materiale, pressebilleder m.v. sendes til kommunen med henblik på omtale på www.rksk.dk og
Landdistriktsrådets Facebook side.
Derudover skal der annonceres på: http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/typeringskjern3?ArrKunstner=&ArrStartday=&ArrStartyear=&ArrStartmonth=&Area=Ringk%F8bing-Skjernstorkommune&periode= (under opret arrangement).
Betingelser for støtte:
For at få støtten udbetalt, er det en forudsætning,
 at der kan opnås de nødvendige tilladelser
 at der ved større projekter på over 200.000kr med en varighed over 1 år indsendes en
statusrapport hvert halve år
 at projektet realiseres i sin helhed som ansøgt. Ændringer i projektet skal forhåndsgodkendes af
Landdistriktsrådet.
 at der er redegjort for en eventuel driftsøkonomi

Ansøgningsfrister
Ansøgninger behandles løbende til landdistriktsrådsmøderne
Eventuelle spørgsmål rettes til: Landdistriktskoordinator, Lotte Finnerup på lotte.finnerup@rksk.dk

