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Vejledning til Landudvikling Slagelses tema-pulje
Naturoplevelser i landområderne

Ny tema-pulje
Landudvikling Slagelse har afsat 100.000 kr. til en ny pulje i 2019, hvor du kan søge om tilskud til
udviklingsprojekter under temaet ”Naturoplevelser i landområderne”. Det er en midlertidig tema-pulje,
som fungerer indtil pengene er uddelt.
Vi har gennem de sidste mange støttet flere enkeltstående projekter som f.eks. etablering af saunaer,
shelters og fitnesspladser i det fri. Med denne pulje vil der være fokus på de projekter, der går skridtet videre
og bygger ovenpå det, der allerede er lavet og skaber nye samarbejder og naturoplevelser på tværs i
landområderne – både ved kysten og lidt længere inde på landet.
Projekterne skal skabe nye naturoplevelsestilbud og dermed attraktive landområder for beboere, tilflyttere
og turister. De kan have karakter af blivende (ikke enkeltstående) events eller etablering af faciliteter eller
nye samarbejder.
Hvad kan du få støtte til og hvordan vurderes ansøgningerne?
Der skal være tale om et udviklingsprojekt med fokus på naturoplevelser, som har en positiv effekt for
landdistrikterne i Slagelse Kommune, dvs. ikke drift eller noget, der ikke allerede er i gang, men noget der
er nyt, som er med til at sætte en positiv udvikling i gang, og som flytter noget i lokalområdet.
Med ”landdistrikter” menes aktiviteter eller tiltag i landområderne, også Korsør og Skælskør, men ikke
Slagelse by.
Projektet skal have en almennyttig karakter og dermed komme flere til gavn og må ikke være med
fortjeneste for øje.
Ansøgningerne gives tilskud ud fra, i hvor høj grad de støtter om op en eller flere af disse temaer:







Oplevelse af det lokale på en ny måde
Foreninger åbner op for turister
Initiativer kobles sammen (f.eks. flere, der har med saunaer at gøre. Eller kajakker eller shelters)
Oplevelser kædes sammen (f.eks. frokoststed, vandretur, shelter)
Kortlægning af aktiviteter og gensidigt kendskab til lokale aktiviteter (og vejledning heri)
Det personlige møde ml. turister og lokale

Derudover kan der være andre undertemaer som f.eks. uderum i naturen, oplevelser og stier (gangstier, cykel
og MTB-stier), overnatningssteder i naturen, lokale natur- og friluftsoplevelser, formidling og synliggørelse af
naturoplevelser, naturen som lærested, gårdbutikker og besøgsdyr, lokale fødevarer, vandre- og fugleture,
lokale naturguides.
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Derudover vurderes ansøgningerne ud fra disse kriterier :









Forankring
Synliggørelse
Bæredygtighed
Effekt
Samarbejde
Innovation
Projektet i sin helhed
Opfyldelse af andre mål i Landudvikling Slagelses Udviklingsstrategi, f.eks.: aktivering af unge

Bestyrelsen henstiller ansøgere til at købe lokalt, så vidt det er muligt.
Hvad kan du ikke få støtte til?







Drift
Aktiviteter, der under alle omstændigheder ville være blevet afholdt - også uden tilskud
Aktiviteter, der typisk dækkes af kommunale støttemidler
Bogudgivelser
Afholdelse af enkeltstående begivenheder, f.eks. et motionsløb eller en vandretur
Markedsføring af eksisterende tiltag eller aktiviteter, med mindre det er en del af det samlede projekt,
hvilket til gengæld gerne støttes.

Hvornår er der frist?
Der er ingen frister. Indtil videre kan du søge hele tiden.
Hvordan behandles din ansøgning?
Bestyrelsen i Landudvikling Slagelse vurderer din ansøgning og beslutter, om dit projekt skal have støtte.
Hvor meget kan du få i støtte?
Du kan opnå max. 50.000 kr. i støtte. Projektet kan støttes med helt op til 100 %. Når vi vurderer om dit
projekt skal have støtte og hvor meget, lægger vi dog meget vægt på, hvad du som ansøger selv bidrager
med, f.eks. den tid eller de penge du lægger i projektet eller de frivillige ressourcer, der indgår i projektet.
Hvem kan søge?
Privatpersoner, foreninger, lokalråd, institutioner kan søge om støtte. Virksomheder kan ikke søge.
Ansøger skal høre til i/have bopæl i Slagelse Kommune. Skoler og kommunale institutioner kan godt søge,
men det der søges om, må ikke høre ind under kommunale driftsopgaver.
Hvornår udbetales tilskuddet?
Du skal ved projektets afslutning fremvise regninger og dokumentation for betaling samt skrive en kort
beskrivelse af projektets resultater. Når det er godkendt, udbetales tilskuddet.
Projektet må ikke give overskud. Hvis projektet giver overskud, reduceres tilskuddet tilsvarende.
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Synliggørelse af Landudvikling Slagelse
Hvis du får tilskud til dit projekt, skal du gøre det synligt, at Landudvikling Slagelse har støttet projektet.
Hvordan det skal ske, fremgår af det brev, du modtager, hvis du får tilskud.
Hvor får jeg mere at vide om puljen?
Du er velkommen til at kontakte LAG-Koordinator Anne Mette Christiansen i
Landudvikling Slagelse på info@landudviklingslagelse.dk eller på tlf. 23367375. På
www.landudviklingslagelse.dk kan du finde et ansøgningsskema, som du skal
anvende.
Inspiration til projekter
På www.landudviklingslagelse.dk kan du se, hvilke projekter, vi har støttet. Under ”Nyhedsarkiv” finder du
et hæfte med beskrivelser af de projekter, som vi har støttet i perioden 2015-2018. Her er der mange
projekter, der har med naturoplevelser at gøre. Der kan du hente inspiration til dit projekt.

