Bilag 1

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FødevareErhverv

Ansøgningsskema om tilskud til projekter
vedrørende etablering af nye arbejdspladser og
attraktive levevilkår i landdistrikterne
I henhold til bekendtgørelserne nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende
etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne og nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud til
projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne.
Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.
For flere detaljer se ’Vejledning om tilskud til etablering af nye arbejdspladser og attraktive
levevilkår i landdistrikterne’ på www.ferv.fvm.dk
10 juni 2010
A. Projekttitel
Projektets titel: Restaurering af Gadekær og grønt anlæg i Rude-Eskilstrup By

B. CVR-nr.
Anfør CVR-nr.: 32621090
Foreninger SKAL have et CVR-nr.

P-nr.: 1015775145
Benyttes af kommuner og lignende

C. Ansøgers navn og adresse m.v.
Navn: Rude Eskilstrup Landsbylaug
CPR-nr.:
Udfyldes kun hvis ansøger er privatperson eller enkeltmandsvirksomhed

Gade/vej og nr.: Veddevej 38
Postnr.: 4295

By: Stenlille

Telefon: 32103001

Mobil: 41261569

E-mail: kontakt@rude-eskilstrup.dk

Kommune: Sorø

Tilskud udbetales til din NemKonto.
Læs mere om NemKonto, herunder P-nr., CVR-nr m.v. på www.ferv.fvm.dk/NemKonto.
Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive
offentliggjort på internettet.
D. Kontaktperson
Navn: Erik Sten Lundbye
E-mail: el@rude-eskilstrup.dk
Telefon: 32103001

Mobil: 61666314
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Nyropsgade 30
DK-1780 København V

Tel +45 33 95 80 00
Fax +45 33 95 80 80

dffe@dffe.dk
www. ferv.fvm.dk

E. Kort resumé af projektet
Projektets formål er - gennem forskønnelse af landsbyens midtpunkt, et gadekær med tilhørende
grønning - gøre dette til et attraktivt samlingspunkt for såvel beboere som besøgende i området.
Målgruppen er således både de lokale beboere i landsbyen og de omkringliggende bebyggelser og naturturister, som kan benytte det grønne områdeomkring gadekæret som rasteplads i
forbindelse med naturvandringer.
Hovedaktiviterne er renovering af selve gadekæret, nedrivning af skæmmende betonkant, ny
stensætning i kanten af gadekæret og forskønnelse af det grønne område omkmring gadekæret.
Der etableres nyt tingsted med kampesten og bålplads, plantning af egetræ og nyt levende hegn .
Effekten af projektet er større sammenhængskraft i landsbyen, hvor beboerne har et stærkt ønske
om at forbedre miljøet i landsbyen. Desuden vil landsbyen i højere grad kunne åbne sig op mod
omverdenen, bl.a gennem landsbylaugets samarbejde med den lokale borgerforening om
naturvandringer.

F. Beskriv kort hvordan projektet bidrager til at opfylde
den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokal aktionsgruppes konkrete mål
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Forbedring af livet i landsbyen.
Der skabes mere liv i landsbyen ved at gøre området omkring gadekæret til et attraktivt
samlingspunkt for såvel de lokale beboere som besøgende i området - f.eks. i forbindelse med
natur-turisme. Landsbyen og gadekæret åbner op mod et attraktivt naturområde, der giver gode
muligheder for naturvandringer.
Projektet vil således være med til at forbedre livet i landsbyen og gøre området mere attraktivt
også med henblik på tilflytning til området, hvor flere huse og byggegrunde i og omkring
landsbyen står tomme.
Hele projektet med genoprettelse af miljøet omkring gadekæret, som Rude Eskilstrup
Landsbylaug er opstået omkring, styrker sammenhængskraften i landsbyen ligesom dette
foranlediger til samarbejde med den lokale borgerforening omkring naturvandringer.
En forudsætning for at de ovennævnte aktiviteter kan finde sted er at miljøet i og omkring
gadekæret gøres mere attraktivt. Oprensingsarbejde og omlægning af dræn forventes det at
modtage støtte til fra Sorø kommune. Den øvrige "Landscaping" og forskønnelse af området
omkring gadekæret bl.a. med etablering af tingsted, bålplads, levende hegn, ny stensætning m.m.
kan vi ikke forvente dækkes ind fuldt ud af kommunale midler, hvorfor vi søger supplerende støtte
fra LAG (fifty/fifty).
Projektet knytter sig således til to af Udvikling Nordvestsjællands målsætinger:
1) Landdistrikterne opretholdes med levende landsbyer, der bliver hjemsted for en udvikling, der
kan styrke sammenhængskraften.
2) Landdistrikternes natur og kultur bevares og udvikles som et åbent tilbud til fastboende og
områdets gæster.

G. Projektperioden (max. 2 år)
Projektet påbegyndes dato: ultimo juni 2011
2012

H. Ansøgers branche, virksomhedstype og størrelse
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Projektet afsluttes dato: ultimo maj

H1 Virksomhedstype

Sæt ét kryds

Mikrovirksomhed (under 10 ansatte)
Lille virksomhed (under 50 ansatte)
Mellemstor virksomhed (under 250 ansatte)
Stor virksomhed
Privatperson
Brancheorganisation
Offentlig institution
Forening
Går foreningens overskud til almennyttige formål?
(sæt kryds) ja

nej

Selvejende institution
H2 Nøgletal for virksomheden ved seneste regnskabsafslutning
Udfyldes kun hvis ansøger er en privat virksomhed

Antal medarbejdere
Årets resultat før skat

Kr.

Samlet balance på regnskab

Kr.

Årsomsætning

Kr.

Ejer en større virksomhed mere end 25 procent af virksomheden (ja/nej)
I. Er ansøger økologisk producent
Sæt kryds hvis det er relevant
Ja

Nej

J. Projekttype og indhold
Projektet vedrører hovedsaglig

Sæt ét kryds

Fødevarekvalitet
Non-food
Fødevaresikkerhed
Arbejdsmiljø
Dyrevelfærd
Natur- og ressourcegrundlag
Miljø- og ressourceudnyttelse
Forbedring af konkurrenceevne
Andet
K. Indsatsområde

Sæt kun ét kryds

Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne
Mikrovirksomheder udenfor jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og
en årlig omsætning under 2 mio. euro:
1.
2.

Nyetablering af mikrovirksomheder.
Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder.

Turisme
3.
4.

Udvikling af mindre turismeaktiviteter.
Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok.
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5.

Markedsføring af turismeprodukter for området.

Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke – jordbrugsaktiviteter (kun jordbrug med
arbejdskrafts behov på mindst 415 timer om året):
6.

Nye aktiviteter på bedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvirksomhed.

Basale servicefaciliteter:
7.
8.

Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for livet i
landdistrikterne, herunder for erhvervs-, fritids- og kulturlivet i landdistrikterne.
Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i
landdistrikterne.

Små og mellemstore fødevarevirksomheder med op til 250 ansatte og omsætning på op til 50
mio. euro:
9.

Investeringstilskud til udvikling af forarbejdningsvirksomheder med henblik på at etablere flere
arbejdspladser.

Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne
Basale servicefaciliteter
11. Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i
landdistrikterne.
12. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi.
13. Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.
14. Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdistrikterne.

Fornyelse i landsbyer – med højst 3000 indbyggere
15. Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende
geografiske område.
16. Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje.

Natur- og kulturarv
17. Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven.
18. Formidling af natur- og kulturarven.
19. Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven.

Diversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter (kun jordbrug med arbejdskrafts behov på
mindst 415 timer om året):
20. Udbud af kulturaktiviteter på bedrifterne.
21. Udbud af fritidsaktiviteter på bedrifterne.
22. Udbud af basale servicefaciliteter på bedrifterne.

Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og
en årlig omsætning under 2 mio. euro
Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder der udbyder:
23. Basale servicefaciliteter i landdistrikterne.
24. Kulturaktiviteter i landdistrikterne.
25. Fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Kompetenceudvikling og informationskampagne i forbindelse med gennemførelse af en lokal
udviklingsstrategi (kan kun søges af den lokale aktionsgruppes bestyrelse)
Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne:
10. Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser

Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne:
26. Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i
landdistrikterne.
27. Formidling af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår
i landdistrikterne.
28. Kompetenceudvikling af personer involveret i udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne.

L. Forventet effekt af projektet (uddybes evt. i projektbeskrivelsen)
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Vær opmærksom på, at dit projekt sandsynligvis har en effekt såvel jobmæssigt, som under det indsatsområde der
søges under.
Hvis projektet ingen effekt har, kan det ikke opnå tilskud under denne tilskudsordning.

Forventet effekt ved
projektets afslutning
(antal)
Effekter som gælder for alle projekter under nye arbejdspladser og kan være relevant for
projekter under attraktive levevilkår
Antal kvinder under 25 år i nye jobs

2

Antal kvinder på eller over 25 år i nye jobs

2

Antal mænd under 25 år nye jobs

2

Antal mænd på eller over 25 år i nye jobs

2

Effekter som er relevante for projekter, som søges under specifikke indsats-områder under
ordningen om nye arbejdspladser i landdistrikterne
Mikrovirksomheder udenfor jordbrugs- og fødevaresektoren
med op til 10 medarbejder og en årlig omsætning under 2.
mio.euro:
a) Antal jobs i nye mikrovirksomheder
b) Antal jobs i eksisterende mikrovirksomheder
c)

Antal nye tilflyttere som følge af udvikling af mikrovirksomheder

Turisme
a) Antal nye jobs i forbindelse med udvikling af mindre
turismeaktiviteter
b) Antal nye jobs i forbindelse med rekreative anlæg og overnatningsmuligheder
c)

Antal flere dagsturister

d) Antal flere overnattende turister
e) Antal nye jobs i forbindelse med markedsføring af turismeprodukter i området
f)

Antal nye tilflyttere som følge af nye jobs indenfor turisme

Diversificering på jordbrugbedrifterne til ikkejordbrugsaktiviteter
a) Antal nye jobs i forbindelse med nye aktiviteter på
jordbrugsbedriften
b) Antal nye tilflyttere som følge af nye aktiviteter på
jordbrugsbedrifter
c)

Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
servicefaciliteter

Basale servicefaciliteter
a) Antal nye jobs i forbindelse med etablering af nye eller
bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter:
-

Indenfor erhvervslivet

-

Indenfor fritids- og kulturlivet

b) Antal jobs i forbindelse med etablering af adgang til
internet/bredbånd for virksomheder
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c)

Antal personer der har fået adgang til internet /bredbånd

d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
servicefaciliteter
e) Antal nye tilflyttere som følge af nye eller bevarede servicefaciliteter
Små og mellemstore fødevarevirksomheder
a) Antal nye jobs i små eller mellemstore virksomheder
b) Antal nye tilflyttere som følge af nye jobs i små eller
mellemstore virksomheder
Andet (antal personer / aktiviteter /produkter eller andet)
Beskriv:
Effekter som er relevante for projekter, som søges under specifikke indsatsområder under
ordningen om attraktive levevilkår i landdistrikterne
Basale servicefaciliteter
a) Antal nye eller bevarede servicefaciliteter
b) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
servicefaciliteter
c)

Antal personer der har fået adgang til internet /bredbånd

d) Antal nye faciliteter til gennemførelse af aktiviteter:
-

Indenfor erhvervslivet

-

Indenfor fritids- og kulturlivet

e) Antal nye tilflyttere som følge af nye basale servicefaciliteter
Fornyelse i landsbyer
a) Antal renoverede bygninger

0

b) Antal små miljøprojekter

1

c)

10

Antal tilflyttere som følge af fornyelse i landsbyer

d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
servicefaciliteter
Natur- og kulturarv
a) Antal aktiviteter, til bevarelse, genopretning eller forbedring
af:
-

naturarven

-

kulturarven

b) Antal formidlingsprojekter indenfor natur- og kulturarv
c)

Antal rekreative anlægsaktiviteter i forbindelse med natur- og
kulturarv

d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
servicefaciliteter
e) Antal tilflyttere som følge af nye natur- og kulturarvs
aktiviteter
Diversificering af jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsbedrifter
a) Antal kulturaktiviteter på bedrifter
b) Antal fritidsaktiviteter på bedrifter
c)

Antal basale servicefaciliteter på bedrifter

d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
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1
1

servicefaciliteter
e) Antal nye tilflyttere som følge af nye aktiviteter på
jordbrugsbedrifter
Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren
med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning på under 2
mio. euro
a) Antal basale serviceaktiviteter som udbydes af mikrovirksomheder
b) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede
servicefaciliteter
c)

Antal kulturaktiviteter som udbydes af mikrovirksomheder

d) Antal fritidsaktiviteter som udbydes af mikrovirksomheder
e) Antal nye tilflyttere som følge af aktiviteter på mikrovirksomheder
Andet (antal personer /aktiviteter /produkter eller andet)
(Beskriv)
Effekter som er relevante for indsatsområderne ’ Kompetenceudvikling og
informationskampagne i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi’ under
ordningerne om nye arbejdspladser og attraktive levevilkår
(disse indsatsområder kan kun søges af den lokale aktionsgruppes bestyrelse)
a) Antal personer der har deltaget i kompetenceudvikling i
forbindelse med den lokale udviklingsstrategi med henblik på
at skabe nye arbejdspladser
-

Mænd på eller over 25 år

-

Kvinder på eller over 25 år

-

Mænd under 25 år

-

Kvinder under 25 år

b) Antal informationskampagner i forbindelse med den lokale
udviklingsstrategi
c)

Antal analyser og undersøgelse af lokalområdet med henblik
på at skabe nye arbejdspladser

d) Antal analyser og undersøgelse af lokalområdet med henblik
på at skabe attraktive levevilkår

M. Overordnet vurdering af projektet
Projektvurdering

Ja/ nej

Er projektets indhold og aktiviteter normalt en kommunal eller offentlig opgave?

kun delvist

Begrund:
Udover oprensing af gadekæret er de øvrige anlægsarbejder med etablering af
Tingsted og øvrig "landscaping" - samt samarbejde med Borgerforeningen om
naturvandringer ikke normale kommunale opgaver
Indeholder projektet udgifter til almindelig vedligeholdelse eller drift?

nej

Begrund:
Normal vedligeholdelse varetages som frivilligt arebejde af beboerne i området
Projektet skal opretholdes i 5 år – er det muligt?
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ja

Forklar hvordan:
Der kræves kun almindeligt vedeligehold som foretages af de lokale beboere, samt
frivilligarbejde i forbindelse med naturvandringer og andre aktiviteter i
landsbymiljøet.
Er projektet et forprojekt eller en forundersøgelse?

nej

Forklar hvordan:
Forprojekt er afsluttet forud for denne ansøgning
Er det realistisk, at projektet gennemføres og målene realiseres?

ja

Begrund:
Landsbylauget sammen med lokale beboeres engagement og deltagelse på
frivilligbasis er garanter for projektets gennemførsel
Indgår projektet i en større sammenhæng?

ja

Hvis Ja, hvilken:
Borgerforeningens arbejde med etablering af natrurvandrings-ruter
N. Budget (angiv kun tilskudsberettigede udgifter, der skal indgå i tilsagnsgrundlaget)
Udgiftsarter

Udspecificerede priser

I alt

Konsulenter

20,00 timer à 400,00

Kr. 8.000,00

Projektansættelser

0 timer à

Kr.

Frivilligt arbejde

921,45 timer à 100 kr.

Kr. 92.145,00

Anlægsarbejder

Kr. 58.580

Kampestensglacis

Kr. 30.000,00

Plantning af læhegn og

Kr. 15.350,00

egetræ, kultivering og
græssåning
Nedbrydning / opgravning /

Kr. 13.230,00

bortkørsel
Andre leverandørydelser
Tryk af tegninger m.v.

Kr. 750,00
Kr. 750,00

(arkitekt)
Kr.
Kr.
Materialer, inventar, udstyr
og maskiner

Kr. 50.000,00

Leje af gravemaskiner

Kr. 26.000,00

Materialer

Kr. 24.000,00
Kr.

Rejser/Transport
Transport, tilsyn

Kr. 1.250,00
Kr. 1.250,00
Kr.
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Kr.
Formidling og information

Kr. 0
Kr.
Kr.
Kr.

Revision

Kr. 20.000

Autoriseret revisor
Andet
(skal være udspecificeret)
Diverse uforudsete udgifter

Kr. 20.725,00
Kr. 20.725,00
Kr.
Kr.

I alt

Kr. 251.000,00

MOMS

Ja

Nej

Er udgifterne med moms?
Skal du/I selv betale momsen?
O. Finansiering af projektet
Projektets samlede omkostninger

Kr. 251.000

Finansiering af samlede
projektomkostninger
Tilskud der søges fra den lokale aktionsgruppe

Kr. 79.428

Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Kr. 0

eller Socialministeriet
Tilskud fra andre offentlige myndigheder*

Kr. kendes endnu ikke

Privat finansiering fra ansøger

Kr. 0

Anden privat finansiering

Kr. 0

Frivilligt arbejde

Kr. 92.145

*Navn på andre offentlige myndigheder

Bevilget beløb

Sorø kommune

Kr. besluttes medio juni 2011

Dokumentation for de bevilgede offentlige tilskud skal vedlægges.

P. De minimis støtte
ja

Har ansøger modtaget de minimis støtte for mere end 200.000

nej

euro inden for en periode på tre år? (sæt kryds)
Hvis ja, angiv beløb og dato for udbetaling
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Beløb

Dato
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Q Projektbeskrivelse (2-5 sider)
Projektbeskrivelsen skal indeholde følgende punkter:
1. Projekttitel
2. Oplysninger om ansøger
3. Formålet med projektet
4. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe
5. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter
6. Hvordan forventes det at projektet formidles
7. Forventet effekt af projektet
8. Eventuelle yderligere oplysninger
R Ansøgers underskrift
Med min underskrift bekræfter jeg:

•

At jeg er bekendt med reglerne for ordningen ’Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne’.

•

At de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte.

•

At jeg ikke har modtaget andet EU-tilskud til projektet.

•

At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse.

•

At jeg er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage den fysiske kontrol og den efterfølgende
regnskabskontrol. At jeg er indforstået med, at den lokale aktionsgruppe fører tilsyn med projektets
gennemførelse og i den forbindelse kan foretage afsyning af projektet.

Dato:
13-05-2011

Navn (blokbogstaver):

ERIK STEN LUNDBYE

Underskrift:

Du skal udfylde ansøgningen og sende den til den lokale aktionsgruppe i dit lokalområde.
Oplysninger om de lokale aktionsgrupper kan findes på: www.landdistriktsprogram.dk
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