
Landsbypuljen 2014

Formål med puljen
Er at skabe mulighed for, at der kan foretages en række nyskabende investeringer, der fremmer 
aktiviteter i landsbyer og mindre lokalsamfund, som medvirker til at styrke lokalsamfundene som 
attraktive og bæredygtige, herunder også Gribskov Kommune som en attraktiv kommune. 

Aktiviteterne skal falde indenfor et og gerne flere af FOKUSmodellens 5 emner (Fysiske rammer, 
Omgivelser, Kulturarv, Udviklingspotentialer og Social kapital) og der skal redegøres herfor. 

Fokusmodellen findes på www.gribskov.dk/fokusmodel.

Hvem kan søge om puljemidler?
Borgere, foreninger, erhvervsliv, kulturinstitutioner i Gribskov Kommune og kommunale 
virksomheder så vidt muligt i samarbejde med eksterne parter. Aktiviteterne skal foregå indenfor 
Gribskov Kommune. 

Hvad lægges der vægt på?

At aktiviteten:

• Er nyskabende og kan sikre fremtidig udvikling af landsbyer og/eller mindre lokalsamfund

• Falder indenfor et og gerne flere af FOKUSmodellens 5 emner (Fysiske rammer, 
Omgivelser, Kulturarv, Udviklingspotentialer og Social kapital) og viser nye perspektiver på
emnerne  

• Fremmer samarbejde mellem borgere,  foreninger, kulturinstitutioner eller virksomheder i 
Gribskov Kommune

• Så vidt muligt involverer eksterne samarbejdspartnere som fx fonde, virksomheder, 
undervisningsinstitutioner m.v. 

• Giver værdi lokalt og har national tiltrækningskraft

• Er med til at understøtte Gribskov Kommunes identitet og som et attraktivt sted at bo eller 
besøge

Ansøgningen skal indeholde følgende:

• Formål: Hvad er ideen med initiativet? 

• Indholdet: Hvordan skal det foregå?

• Målgruppen: Hvem henvender initiativet sig til?

• Medvirkende: Hvem medvirker ved udførelsen? Hvilke samarbejdspartnere er 
repræsenteret?

• Tidsplan: Kort skitsering af tidshorisont. Er det en enkeltstående aktivitet eller er initiativet 
af mere permanent karakter?

• Sted: Fysisk placering angives med adresse og evt. på kortbilag



Budget: Skitsering af beløb der ansøges om, angivelse af egenbetaling og oplysning om andre 
tilskudsgivere

Hvad gives der ikke tilskud til?
• Alm. foreningsarrangementer der kun er rettet mod foreningens medlemmer

• Varig drift 

Hvornår kan man søge?
Puljen kan søges pr. 5. juni  2014.

Ved tildeling af midler fra Landsbypuljen skal ansøger udarbejde en indholdsmæssig og økonomisk
afrapportering på projektet inden årets udgang. 

Hvem tildeler puljemidler?
Ansøgningerne behandles politisk af Plan- og Miljøudvalget

Administrativt forbehandles ansøgningerne inden de tilgår det politiske udvalg. 


