
Ansøgningskema

Fællesskaber og fritidsliv 
I Lokale og Anlægsfonden (LOA) og 
Realdania vil vi gerne være med til 
at styrke livet på landet. Derfor er 
vi i luften med kampagnen ’Møde-
stedet’, hvor alle landsbyklynger nu 
kan søge om økonomisk støtte til at 
udvikle et bedre mødested i klyn-
gen. Det kan ske ved at bygge nyt, 
bygge til eller ved at forvandle og 
omdefinere eksisterende faciliteter, 
der kan styrke landsbyklyngernes 
fællesskaber og fritidsliv. 

De seneste tre år har vi set, at 
landsbyer står stærkere, når de går 
sammen i klynger og samarbejder 
på tværs af traditionelle grænser. Vi 
har også set, at der er et behov for 
bedre mødesteder, som alle lands-
byer har ejerskab til, og som passer 
til de nye fællesskaber, der blom-
strer frem. Dem vil vi gerne skabe 
sammen med jer i klyngerne, nu.

Vores mål er at realisere op til 20 an-
lægsprojekter i landsbyklynger over 
hele Danmark, men først skal vi have 
de gode ideer frem i lyset. Derfor 
støtter vi i første omgang udviklin-
gen af de gode idéer og projekter.  

Udfyld ansøgningsskemaet, hvis 
I har en god idé til et nyt og bedre 
mødested i jeres klynge, og gerne vil 
have hjælp til at udvikle eller kvalifi-
cere ideen.

Frist for ansøgninger til støtte til projektudvikling 
Søndag den 1. september 2019. I får besked ultimo oktober 2019, om I  
modtager støtte eller ej.

Hvor meget kan I søge om i støtte? 
I kan søge om op til 200.000 kr. inkl. moms og skal kunne rejse en egen- 
finansiering på minimum 20% af det ansøgte beløb. 

Hvad kan I bruge pengene til?
Pengene skal gå til en rådgiver (det kan være en arkitekt eller anden pro- 
fessionel, kompetent person), som kan hjælpe med at udvikle jeres gode 
idé til et bæredygtigt projekt med en klar plan for, hvordan den kan føres ud 
i livet. Rådgiveren vælges i samarbejde med LOA og Realdania, der også 
byder ind med sparring og udviklingsrådgivning. 

Hvad er et godt mødested?
I er selv eksperter, når det kommer til at vurdere, hvad der vil være et godt 
mødested i jeres klynge. Vi forventer dog, at I kommer med en stor idé- 
rigdom og nytænkning af fremtidens mødested i landsbyklyngerne, og vi 
lægger vægt på, at jeres mødested...:

 – Gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og 
interesser, og at det er et inkluderende sted, der fremmer nye    
fællesskaber.

 – Har eller kan få en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi. 
 – At det nye mødested bidrager til en bæredygtig drift i klynge og  

kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter.

Hvem kan få støtte? 
Vi støtter projekter i eksisterende landsbyklynger. Det er et krav, at projektet 
er forankret i en landsbyklynge, og at der er stærk kommunal såvel som  
lokal opbakning til den gode idé. Ansøger kan dog godt være en forening 
eller ejer af et mødested. Det er ikke et krav, at klyngen er opstået i regi af 
vores tidligere kampagne ’Landsbyklynger’.

Hvad er en landsbyklynge? 
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strate-
giske mål. Det sker typisk i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter 
hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. I 
en landsbyklynge handler det om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt 
fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmulig-
heder.

Hvordan ansøger vi? 
Start med at kontakte sekretariatet for Landsbyklynger hos DGI på  
sekretariat@landsbyklynger.dk eller på telefon 4019 8741 for at få råd og 
vejledning til jeres ansøgning. Udfyld derefter felterne på de næste sider – 
sammen med eventuelle bilag udgør de jeres ansøgning. Send skemaet til 
sekretariat@landsbyklynger.dk senest 1. september 2019.
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– til jer, der vil søge støtte til projektudvikling

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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           Sæt kryds, hvis jeres klynge er opstået som en del af kampagnen ’Landsbyklynger’  
           (dette er IKKE et krav for at opnå støtte, blot til vores information) 

           Sæt kryds, hvis I har været i dialog med sekretariatet for Landsbyklynger om denne projektidé/ansøgning
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Projektnavn

Navn på landsbyklyngen

Hvor længe har landsbyklyngen 
eksisteret?

Har landsbyklyngen en fælles 
strategi?

Hvordan er landsbyklyngen 
organiseret?

Hvor mange landsbyer er med i 
landsbyklyngen?

Hvor mange mennesker bor i 
landsbyklyngen?

Kommune

Projektadresse

Generelle oplysninger

Vi har brug for en række baggrundsoplysninger om jeres projekt.

Hvis I allerede har en idé om, hvor jeres mødested skal ligge, vil vi gerne kende adressen

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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Kontaktoplysninger på ansøger

Vi anbefaler, at det er ejeren af det mødested, I vil udvikle, der står som ansøger. Hvis I endnu ikke ved præcis, hvor det 
nye mødested skal ligge, kan ansøger f.eks. være styregruppeformanden i klyngen. Det er ansøger som modtager 
projektstøtten. 

Organisering

Vores erfaring er, at projekter bliver bedst, når de har bred lokal opbakning. På den måde er der flere, der får ejerskab 
og flere til at trække i samme retning. Derfor skal jeres idé og kommende projekt være godt forankret i landsbyklyngen 
og have kommunal såvel som lokal opbakning. Det er også vigtigt, at ejeren/ejerne af det mødested, I vil udvikle, er 
involveret. 

Navn

Adresse

Mail

Telefon

Hvad er din rolle i projektet?

Angiv navne og kontaktoplysninger 
på de foreløbige medlemmer i 
projektgruppen herunder

Beskriv kort, hvordan projektet 
umiddelbart spiller sammen med 
landsbyklyngens planer, og hvordan 
kommunen er involveret

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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Samarbejde

Det kan være en styrke for projektet og jeres økonomi, hvis I finder lokale samarbejdspartnere. Det kan være alt fra 
den lokale brugs og forening til tømmerhandlen, plejehjemmet eller ungdomsklubben. 

Beskriv her i punktform – hvis I alle-
rede nu har en idé om det – hvem I vil 
samarbejde med projektet om.

Fortæl os, hvad jeres gode idé 
handler om

Projektidé

Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet. Fortæl os her, hvorfor I har brug for noget 
andet og bedre, og beskriv hvordan det kan være med til at skabe endnu stærkere rammer om klyngens fællesskab. 
Vil I f.eks. samle flere funktioner under samme tag for at flere mødes, vil I vende vrangen ud på et forladt hus eller 
drømmer I om at bygge et mødested op om en ny eller stærk kultur i klyngen? Ordet er jeres... 

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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Forankring

Det er vigtigt, at jeres projektidé er bredt forankret i landsbyklyngen. 

Vision for mødestedet

Hvordan er projektideen blevet 
præsenteret for klyngen, de lokale 
og hvordan er opbakning til projek-
tet? Læg gerne bilag med der viser, 
hvordan I har gjort.

Hvad drømmer I på nuværende 
tidspunkt om, at mødestedet skal 
gøre for jeres landsbyklynge – hvad 
vil I opnå? 

Hvilke udfordringer eller problemer 
skal projektet umiddelbart løse? 

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/


Ansøgningskema
Ansøgningsskema, marts 2019  –  side 7  I  1 0

Samspil med andre mødesteder  
Et nyt mødested er ikke synonym med et nyt byggeri i vores øjne. Nybyg kan sagtens være den rigtige løsning nogen 
steder, men det er sjældent m2, der mangler i landsbyklyngerne. Vi ser derfor gerne, at I undersøger, om eksisterende 
faciliteter kan forvandles og forvaltes på nye måder til gavn for livet i landsbyklyngen og så det bidrager til en mere 
bæredygtig drift og økonomi i klynge og kommune.

Forventer I at omdanne eksisteren-
de lokaler eller at bygge nyt?

Er ideen, at mødestedet erstatter 
andre mødesteder i klyngen? 

Forventer I samlet set, at udviklingen 
af jeres mødested vil reducere kom-
munens eller klyngens driftsomkost-
ninger f.eks. ved at reducere antallet 
af m2? Begrund gerne svaret kort

Hvem forventer I skal bruge møde-
stedet og til hvad – beskriv gerne 
hvad det vil kræve af faciliteter på 
stedet? 

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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Baggrund om mødestedet

Hvis I allerede nu ved, hvilket fysisk sted I kunne tænke jer at udvikle, vil vi gerne vide følgende: 

Økonomi

Vi skal vide, hvor mange penge I søger om, og om I har jeres egenfinansiering på plads. 

Hvem ejer bygningen/pladsen/
grunden, I vil arbejde med? 

Ansøgt støttebeløb 
(max. 200.000 kr.)

Hvor meget har I skaffet af 
medfinanciering? (min. 20%)

Hvis I allerede nu har gjort jer tanker 
om, hvad det endelige fysiske projekt 
vil koste at lave og drifte, samt hvor-
dan I vil finansiere det, er I velkomne 
til at beskrive det her: 

Har bygningen/pladsen/grunden 
en særlig historie for egnen eller 
klyngen?

Ved I om kommunen har planer eller 
regler, der gælder for det mødested I 
vil udvikle? Det kan f.eks. være lokal-
planer eller fredninger.

Hvem har I talt med i kommunen?

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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Vigtige datoer
1. september 2019: 
Frist for ansøgninger

Oktober 2019:  
Svar på ansøgning

1. april 2020: 
Frist for projektplan

11. maj 2020: 
Frist for ansøgninger til 
anlægsstøttte
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Næste skridt

Hvornår ved I, om I får støtte til idéudviklingen? 
I får svar på jeres ansøgning ultimo oktober 2019. 

Hvad sker der, hvis I får støtte til at udvikle jeres idé?
Så skal vi i samarbejde finde en rådgiver, som kan hjælpe jer med at udvikle 
jeres idé til et egentligt projekt med en projektplan. I har ca. fem måneder 
til at lave projektplanen, som skal sendes til sih@realdania.dk senest den 
1. april 2020. Pengene får I udbetalt løbende og proceduren fremgår af 
bevillingsbrevet.

Hvad er en projektplan?
En projektplan er et dokument, der fortæller, hvilket projekt I vil lave, hvorfor I vil 
lave det og hvordan.  
Projektplanen tilpasses det enkelte projekt, men indeholder typisk:  

 – En konceptbeskrivelse med de gode argumenter for det nye mødested 
samt informationer om, hvilke faciliteter og aktiviteter det nye mødested 
rummer.

 – Baggrundsinformation om projektet og dokumentation for behov og 
efterspørgsel for mødestedets aktiviteter og faciliteter. 

 – Tegning/skitser af projektet . 
 – En tidsplan.
 – Beskrivelse af ejer-/lejerforhold.
 – Beskrivelse af organisering omkring projektet – hvem er projektejer, 

hvem er involveret?
 – Et realistisk budget – hvad koster det er lave det mødested, I ønsker 

(anlægsøkonomien), hvem finansierer anlægget og hvem skal betale for 
driften, når det er færdigt?

 – En beskrivelse af sammenhængen mellem mødestedet og klyngens 
strategi.

 – En beskrivelse af, om der er kommunale planer eller strategier, som 
mødestedet skal forholde sig til. F.eks. lokalplaner eller fredninger.  

Fra projektplan til anlægsstøtte  
Når I har afleveret projektplanen kan I søge om anlægsstøtte. Vi støtter an-
lægsprojekter med op til 50% af den samlede anlægssum og højst 4,5 mio. 
kr. inkl. moms. Der er frist for ansøgninger til støtte til anlægsprojekter 11. maj 
2020.

Hvor kan jeg få mere at vide?
Hvis I har spørgsmål til frister og forløb i kampagnen kan I kontakte sekreta-
riatet på sekretariat@landsbyklynger.dk eller telefon 4019  8741.

https://realdania.dk/
https://www.loa-fonden.dk/
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