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Rude Eskildstrup Landsbylaug
Att: Erik Sten Lundbye
Veddevej 38
4295 Stenlille
Kalundborg den 29. juni 2011
Ansøgning om tilskud til et projekt om etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne med titlen
”Restaurering af Gadekær og grønt anlæg i Rude-Eskilstrup By”, j. nr. L-0119 150511.
Bestyrelsen har den 21. juni 2011 behandlet ovenstående ansøgning og har besluttet at indstille den til
delvist tilsagn hos FødevareErhverv.
Tilsagnet gives kun, fordi en del af projektet omhandler etablering af tingsted, og dermed understøtter
etablering af et samlingssted, idet bestyrelsen ikke støtter projekter, der udelukkende omhandler
oprensning og renovering af gadekær.
Bestyrelsen vil fremsende indstilling til FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1790 København V om, at I kan
modtage et støttebeløb på kr. 42.214,00 fra EU.
I har søgt om støtte til følgende omkostninger:
Restaurering af gadekær i Rude Eskilstrup
Udgifter
Konsulenthonorar 25 timer a`400 kr.
Anlægsarbejde
Materialer, inventar udstyr og maskiner
Revision
Andet – sikring af bredden, og ekstra betonarbejde
Frivilligt arbejde 500 timer a`100 kr.
I alt

Inkl. moms
10.000
73.225
62.500
10.000
25.344
50.000
231.069

Godkendte projektudgifter der er dokumenteret afholdt fra den 1. juni 2011 vil være støtteberettigede,
under forudsætning af at FødevareErhverv kan imødekomme ansøgningen
FødevareErhverv foretager en legalitetskontrol af ansøgningen, herunder om den ligger inden for
bekendtgørelsens rammer. På baggrund af legalitetskontrollen og bestyrelsens indstilling udformer
FødevareErhverv et endelig tilsagn, og fremsender dette til jeres godkendelse. Der er varierende
sagsbehandlingstid hos FødevareErhverv, men I skal som minimum regne med tolv uger.
Når I modtager tilsagnet, er det meget vigtigt at gennemlæse det grundigt for at sikre, at I kan acceptere
de betingelser, hvorunder tilsagnet er givet.
Indtil der er trukket afgørelse om endeligt tilsagn sker igangsætning af projektet for egen regning og
risiko.
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Udbetaling af støtten kan første ske når udgifterne er afholdt, og der foreligger dokumentation for dette
med en revisorpåtegning, og jeg skal gøre opmærksom på, at der er en del formalia og en til tider lang
sagsbehandlingstid omkring udbetalingsproceduren, hvorfor det er en god idé at forberede sig i god tid.
Jeg skal endvidere gøre opmærksom på at det frivillige arbejde i forbindelse med projektet, skal registreres
på særlige skemaer. Disse kan sammen med øvrigt udbetalingsmateriale findes på
http://www.landdistriktsprogram.dk/Udbetaling.aspx?ID=52761 .
Vi ønsker jer held og lykke med projektet, og står naturligvis til rådighed, hvis I har spørgsmål undervejs i
forløbet.

På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen

Trine Testmann
Programkoordinator
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