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Vejledning til ansøgning om

Kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter 2012
Formål med de kommunale tilskud til LAG- og Fiskeri LAG-projekter
Middelfart Kommune har i budget 2012 afsat 750.000 kr. til medfinansiering af LAG-projekter
og/eller Fiskeri-LAG-projekter. Formålet med tilskuddet er, at støtte lokale ildsjæle/projektgrupper, der udvikler Middelfart Kommune som Den grønne vækstkommune.
Hvilke projekter kan få tilskud?
Det er kun projekter, der er godkendt/ forhåndsgodkendt af LAG Middelfart eller Fiskeri LAG
Fyn som kan komme i betragtning for støtte.
De kommunale tilskud fordeles af Byrådet efter kriterier, der underbygger Middelfart Kommune som Den grønne vækstkommune. Projekterne skal opfylde et eller flere af følgende kriterier:
Projekter der har en stærk natur – og miljøprofil
Projekter der fremmer sund og bæredygtig levevis
Små og store kulturprojekter
Oplevelser og aktiviteter ude i naturen
Farverige og anderledes projekter, der tiltrækker besøgende, turister og nye tilflyttere
Projekter der bevarer og udvikler Middelfart Kommunes kulturhistoriske og kulturelle
vartegn samt bestående naturværdier.
Projekter der forbedrer muligheden for at fastholde lokale kulturelle mødesteder med
et bredere folkeligt fokus, dvs. som dækker over flere forskelligartede aktiviteter, herunder forsamlingshuse.
Der prioriteres de projekter, der opfylder flest af kriterierne mest muligt. Der lægges vægt på,
at projekterne er konkrete og bæredygtige. Ikke-kommunale ansøgere (fx foreninger) prioriteres frem for kommunale ansøgere (fx institutioner).
Hvordan ansøger man?
1. Få en skriftlig godkendelse/ forhåndsgodkendelse af dit projekt hos LAG Middelfart eller
Fiskeri LAG Fyn.
2. Udfyld ansøgningsskemaet. Brug pc eller skrivemaskine!
3. Vedhæft følgende obligatoriske bilag:
 Godkendelse/forhåndsgodkendelse fra LAG Middelfart eller Fiskeri LAG Fyn
 Projektbeskrivelse (den samme der blev sendt til LAG Middelfart/ Fiskeri LAG Fyn)
 Budget- og finansieringsplan
 Kopi af tilsagn fra andre tilskudsgivere

4. Send ansøgningen inkl. bilag til staben@middelfart.dk eller Middelfart Kommune, Staben, Østergade 11, 5500 Middelfart.
Få hjælp til ansøgningen hos: Sabine Christensen, tlf. 88 88 50 10 eller sabine.christensen@middelfart.dk
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er tirsdag, den 10. april 2012. Er midlerne ikke fordelt i første ombæring,
kommer der en anden ansøgningsrunde. En evt. anden ansøgningsrunde annonceres i medierne og på kommunens hjemmeside.
Behandling og svar
Ansøgninger behandles på byrådsmødet mandag, den 7. maj 2012. Umiddelbart efter Byrådets afgørelse får projektgruppen skriftligt svar på ansøgningen.
Tilskuddets størrelse og udbetaling
Der er i 2012 i alt 750.000 kr. til medfinansiering af LAG- og Fiskeri LAG-projekter.
Det kommunale tilskud kan kun komme til udbetaling, hvis og når det endelige tilsagn om
støtte fra NaturErhvervstyrelsen foreligger. Der er tilbagebetalingspligt, hvis projektet ikke
gennemføres.
Efter støttemodtagelsen
Når der sendes en slutrapport til NaturErhvervstyrelsen, sendes der samtidig en kopi til staben@middelfart.dk eller Middelfart Kommune, Staben, Østergade 11, 5500 Middelfart.
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