Varde Kommunes puljer
Pulje
Landsbyforskønnelsespuljen
(Ellen Margrethe Hansen)

Årlig
beløbsstørrelse
100.000 kr.

Ansøgningsfrist
Medio december

Puljen til realisering af
projekter ifm. udviklingsplaner
(Henrik Rasmussen)

2018: 4,1 mio. kr.
2019: Ca. 1 mio. kr.
2020 ->: Ikke
besluttet politisk

To gange årligt
2018:
20. februar
20. august

Landsbyfornyelsespuljen (ofte
kaldet nedrivningspuljen
(Henrik Rasmussen)

2018:
Ca. 2,8 mio. kr.

Løbende

Byrådets Udviklingspulje

2018: 1,7 mio. kr.

Løbende

Kriterier
•

At byen/byerne trænger til forskønnelse!

•

At forskønnelsen kan ”gøre en forskel”

•

At forskønnelsesideen er beskrevet og begrundet samt at
der er beregnet et overslag for ideen

•

Forslag med medfinansiering – enten i form af frivillig
arbejdskraft eller kroner – vil blive foretrukket

•

Ansøgninger, hvor visionen ”Vi i Naturen” er tænkt ind i
projektet, vil blive foretrukket

•

Godkendt udviklingsplan
o Et godt beskrevet projekt
o Et plausibelt budget

Beløbet kan primært anvendes i byer med under 5000 indbyggere,
samt til huse i det åbne land og kan ikke anvendes på
erhvervsbygninger på landet.
1. Hvordan relaterer projektet sig til Varde Kommunes vision ”Vi i
naturen”? – Er der fx en sammenhæng mellem projektet og
Varde Kommunes vision?
2. Hvad er projektets markedsføringsmæssige værdi? – Giver
projektet positiv medieomtale af Varde Kommune eller
områder eller byer i Varde Kommune?

3. Hvad er projektets erhvervsrelaterede potentiale? – Laves
projektet i samarbejde med en erhvervsvirksomhed i Varde
Kommune? Er der åbenlyse, erhvervsudviklende potentialer i
projektet?
4. Hvad er projektets arbejdspladsskabende karakter? – Fx er der
mulighed for, at projektet vil understøtte skabelse nye
arbejdspladser? I så fald, hvor mange og hvilke typer af
arbejdspladser er der tale om?
5. Hvad er projektets udviklende karakter? – Fx hvori består det
udviklende ved projektet, hvad opnår særlige målgruppe eller
områder, ved at projektet gennemføres?
6. Hvad er projektets nytænkende karakter? – Fx er der tale om
en anderledes eller ny måde, hvorpå man laver en given
aktivitet?
Der behøver ikke være både markedsføringsværdi, erhvervsrelation,
udvikling, nytænkning, arbejdspladsskabende, eller være ”Vi i naturen”
elementer i projektet, men mindst ét af elementerne skal være
indeholdt i projektet.

Puljer for Kultur og
fritidsområdet
(Elin Thorup m. flere)

Sagsnr. 18/272 doknr. 21128-18

Alle puljer i Kultur og Fritid er ”til revision” i det nye udvalg –
opfølgning gives, når udvalget har besluttet, hvad der skal ske
fremadrettet.

