UDVIKLING I LANDDISTRIKTERNE
LANDDISTRIKTSPULJEN 2008

Indhold

Indledning.............................................................................................................................4
Forsøgsprojekter ..................................................................................................................5
1. Emnerne for forsøgsprojekter...........................................................................................5
2. Hvem har ansøgt?............................................................................................................7
3. Størrelsen på de bevilligede tilskud..................................................................................8
4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling ......................................................................9
Forsknings- og informationsprojekter ................................................................................. 10
Oversigt over støttede projekter ......................................................................................... 11
1. Forsøgsprojekter ............................................................................................................11
2. Forsknings- og informationsprojekter .............................................................................17
Baggrund for Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje ....................................... 18
1. Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje.........................................................18
2. Forsøgsprojekter ............................................................................................................19
3. Forsknings- og Informationsprojekter .............................................................................20
Indenrigs- og Socialministeriet og landdistriktsområdet ..................................................... 22
1. Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet...............................................22

Indledning

Denne elektroniske publikation er en redegørelse for uddelingen af Landdistriktspuljen for 2008. I de første afsnit præsenteres statistiske oversigter over den geografiske fordeling, den indholdsmæssige fordeling, fordeling af ansøgere og fordeling af tilskudsstørrelser for henholdsvis forsøgsprojekter og forsknings- og informationsprojekter.
Herefter gives en oversigt over alle støttede projekter i 2008 fordelt på emne.
Afslutningsvis redegøres der for baggrunden for Landdistriktspuljen, blandt andet
for indsatsområder og kriterier for tildeling af støtte. Efterfølgende beskrives regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet.
Håbet med denne publikation er, at den vil være interessant for ildsjæle, foreninger
og institutioner i landdistrikter, der har blik for de lokale udfordringer og mod på at
starte en positiv udvikling i lokalområdet.
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Forsøgsprojekter

Indenrigs- og Socialministeriet (indtil 7. april 2009 Velfærdsministeriet) har fra
Landdistriktspuljen for 2008 tildelt 19,9 mio. kr. i tilskud til 132 forsøgsprojekter.
1. Emnerne for forsøgsprojekter
Kategorien ”Tværgående udviklingsprojekter” rummer 52 pct. af forsøgsprojekterne, jf. figur 1. ”Tværgående udviklingsprojekter” omfatter typisk demokrati- og netværksprojekter, kompetenceudviklingsprojekter samt projekter der sigter på oprettelse af landsbykontorer, landdistriktskoordinatorer og landdistriktspolitik. Kategorien omfatter endvidere projekter, der handler om dette års fokusområder. Det vil for
det første sige projekter, der sætter fokus på et lokalområdes ressourcer, muligheder, kvaliteter med videre. For det andet er der tale om projekter, der i lyset af
kommunalreformen sætter fokus på landdistriktsudvikling i de nye kommuner.
”Kultur- og fritidsaktiviteter” udgør 27 pct. af forsøgsprojekterne, og er dermed den
næststørste kategori. Her gives støtten til en bred vifte af aktiviteter både i forbindelse med enkeltstående projekter eller som en del af længevarende projekter.
De beskæftigelsesudviklende projekter, herunder bl.a. etablering af nye arbejdspladser og indsatser rettet mod det lokale erhvervsliv, findes i kategorien ”Erhvervsudvikling og beskæftigelse”. Denne kategori udgør i 2008 17 pct. af de støttede projekter.
De resterende 4 pct. af projekterne er projekter inden for henholdsvis forsknings-,
rådgivnings-, oplysnings-, og debataktiviteter i relation til landdistrikterne samt
miljøforbedringer og ressourcebesparelser.

5

Figur 1: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter emne, pct.
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2. Hvem har ansøgt?
Landdistriktspuljen ansøges af et bredt udvalg af foreninger og institutioner. Figur 2
viser, at 58 pct. af forsøgsprojekterne afvikles i foreningsregi. Foreninger er en
bred betegnelse for eksempelvis borgerforeninger, idrætsforeninger, fritidsforeninger og kulturforeninger.
Projekter, der er forankret i kommunalt, regionalt eller andet offentligt regi, udgør
henholdsvis 12 pct. og 4 pct. af projekterne. Selvejende institutioner, som eksempelvis visse skoler, tegner sig i 2008 for 14 pct. af projekterne.
Det er også muligt for enkeltpersoner at opnå støtte fra Landdistriktspuljen, hvilket i
2008 har været tilfældet for 12 pct. af forsøgsprojekterne. Enkeltpersoner har dog
kun mulighed for at opnå støtte, såfremt projektet retter sig mod en bred kreds af
borgere.
Figur 2: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter ansøgertype, pct.
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3. Størrelsen på de bevilligede tilskud
Der er ingen regler for hvor små eller store tilskud, der kan ydes fra Landdistriktspuljen, men der ydes typisk ikke tilskud over 500.000 kr. til forsøgsprojekter.
I 2008 blev der i gennemsnit givet ca. 150.000 kr. i støtte pr. forsøgsprojekt. Ca. 50
pct. af projekterne modtog tilskud mellem 101.000 kr. og 200.000 kr. og yderligere
20 pct. modtog tilskud over 200.000 kr.
15 pct. af projekterne har modtaget støtte på under 50.000 kr., og 16 pct. af projekterne modtog støtte på beløb mellem 51.000 og 100.000 kr.
Tendensen er, at de fleste projekter får tildelt relativt små beløb, hvilket er udtryk
for et ønske om at støtte mange projekter, selvom det ikke altid er muligt at støtte
projekterne med de fulde beløb. Det er desuden ministeriets ønske, at der er en vis
lokal medfinansiering af projekterne, om end dette ikke er et krav.
Figur 3: Støttede forsøgsprojekter fordelt efter tilskuddets størrelse, pct.
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4. Forsøgsprojekternes geografiske fordeling
Af tabel 1 fremgår det, at projekter i alle regioner har modtaget støtte fra Landdistriktspuljen for 2008. Region Midtjylland og Region Syddanmark tegner sig for
størstedelen, idet de er hjemsted for henholdsvis 38 og 37 forsøgsprojekter.
Derefter følger Region Nordjylland med henholdsvis 30 projekter. I Region Sjælland har 22 projekter modtaget tilskud. Fem projekter har hjemsted i Region Hovedstaden, hvoraf tre har adresse på Bornholm.
Tabel 1: Geografisk fordeling af støttede forsøgsprojekter
Region Nordjylland

30 projekter

Region Midtjylland

38 projekter

Region Syddanmark

37 projekter

Region Hovedstaden

5 projekter

Region Sjælland

22 projekter
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Forsknings- og
informationsprojekter

En del af Landdistriktspuljens midler anvendes til at støtte forsknings- og informationsprojekter. Formålet hermed er at støtte projekter, der bidrager med bredt målrettet information om landdistrikternes udviklingsmuligheder og udfordringer.
I 2008 har i alt 8 projekter modtaget informationsmidler under Landdistriktspuljen,
hvilket svarer til en samlet bevilling på ca. 2,5 mio. kr.
Derudover støtter Landdistriktspuljen Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne, som er oprettet pr. 1. juli 2006 ved Syddansk Universitet. Instituttet har i
2008 modtaget 2 mio. kr. til sine aktiviteter i henhold til resultatkontrakt mellem
ministeriet og Syddansk Universitet.
Endelig har Landdistrikternes Fællesråd modtaget 750.000 til informationsaktiviteter på landdistriktsområdet.
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Oversigt over støttede projekter

1. Forsøgsprojekter
Forsøgsprojekter fordelt efter emne
Projekttitel

Beløb
bevilget,
kr.

Ansøger

Erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme
Udvikling af regionale vækstskabere gennem lokale virksomhedsnetværk
Forankring af vort værksted og butik "Victoria Arden"
Informationsformidling omkring nicheproduktion på fødevareområdet
Æbler fra Bornholm - et projekt med mangfoldighed
Synliggørelse af erhvervsmuligheder som middel til at skabe øget
tilflytning og fremme iværksætteri
Hytter Lundhøje Havn
Nye samarbejdsmuligheder med nærbutikken
Café Rejseladen
Bornholms havne - de skjulte skatte

180.000

Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab

150.000

Butik Victoria Arden

130.000
250.000

Rådet for Agroindustri
Soldalen

200.000
75.000
150.000
150.000
500.000

Samsø Udviklingskontor
Errindlev Beboerforening
Caféforeningen Rejseladen
Bornholms Regionskommune / Teknik & Miljø
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Bæredygtig erhvervsudvikling i Ringsteds landområder
Net-nærbutik
Landbruget - fremtidens energileverandør
De gode erfaringer - igangsætning af udviklingsspiral
BFN Naturnet - et redskab i landdistriktsudvikling
Forundersøgelse til opstart af forsøgsprojekt om Økologi, Kunst og
Kultur"
Lokalsamfund vil viden, vækst og velfærd
Øhavscentret
Landdistrikt med vilje
Liv på havnen
Netværksdannelse og øget afsætning for oplevelsesbranchen i
Vendsyssel
Småøernes Erhvervs Udviklings Center
De unge gør det hipt at starte en virksomhed i landdistrikterne

200.000
210.000
200.000
45.000
375.000

Erhvervssamarbejdet Sjælland
Net-nærbutik
LandboThy
Skærbæk Erhvervsråd
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN)

85.000
310.000
600.000
250.000
160.000

Foreningen Kulturcentralen
Vejle Kommune, Udviklingssekretariatet
Udviklingsfonden Værftet
Lundtoft Erhvervsråd m.fl.
Glyngøre Borger- og Erhvervsforening

100.000
201.000
30.000

Mad & Kulturnetværket - Nordjylland
Småøernes Erhvervs Udviklings Center
Køng Borgerforening

Forskning og information
Historier fra landdistrikter - fortalt af elever
Landsbyforum 3
Udvikling og vækst i levevilkår og erhverv
Ung i tiden

175.000
275.000
250.000
125.000

Journalist Nils Sjøberg
Vordingborg Udviklingsselskab A/S
Vejen Kommune
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

Kultur- og fritidsaktiviteter
Kulturelle aktiviteter i Gudmeområdet
Kultur på slottet
Åben Idrætshal - "Hyggelig fredag - hver fredag"
Projektering af Fritids- Kultur og Kirkecenter
Pyramidehuset - fælles samlingssted for alle
Faster Andelsmejeri
Vadehavsdage - Aktivitet og samarbejde i Vester Vedsted
Briketfabrikken - En mulighed for Moseby
Udvikling af kulturcenter og sammenhængskraft i Nordsalling
Flere børnefamilier til Aarø
Børnekulturbussen
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90.000
40.000
30.000
200.000
65.000
250.000
180.000
65.000
120.000
150.000
200.000

Gudme Lokalråd
Foreningen Kultur på Tværs
Spjald Fritidscenter
Østervrå Baptistmenighed
Projektgruppe Sundheds- Kultur- & Sportscenter
Foreningen Faster Andelsmejeri
Vester Vedsted Landsbyforening
Moselauget
Fursund Hallen
Aarø Beboerforening
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Norup - en indsats for det fælles sociale liv
Kulturelle arrangementer i Søby Forsamlingshus
Borgernes hus i Veng
Klubben "Kernen" for børn og unge i Vodder Sogn og Omegn
Langebæk Kulturstationen
Billingeprojekt i Sparkær
I gøngehøvdingens fodspor
KFUM og KFUKs Tante Andante Hus i Lemvig

50.000
18.000
130.000
160.000
25.000
60.000
63.000
115.000

Norup Landsbyforening
Søby Forsamlingshus
Hårby Idrætsklub
Vodder Sogns Lokalråd
Langebæk Landbys Bylaug
Sparkær Idrætsforening
Borgerforeningen Lundby
Lemvig KFUM og KFUK

Det "grå guld" som udviklingsressource i Sevel

135.000

Sevel Seniorklub

Projekt samling og genrejsning af Kettinge
Partnerskaber for aktiviteter for børn og unge med fokus på madkultur
Terndrup Idræts- og Kulturcenter
Hjerteskolen - et værested for børn og unge
Bogbussen - et nærdemokratisk forsøg
Rold Skov Film Festival 2008
Oldefar på tour
Kultur- og netværksudvikler i Danmarks største landdistriktskommune
Fremtidens Kridthus
Projekt Multihal ved Ravnsted Skole
Børnekultur 2008 - en festival i kreativitetens tegn
Museumsbussen
Musical 2008 i Jammerbugt kommune
Vi bygger en musikalsk sambabro over Limfjorden
Sund Livsstil - Mad og motion for børn og unge i landdistrikterne
Opgradering Stjær Hallen

137.500

Kettinge Friskole

60.000
90.000
100.000
115.000
50.000
65.000

Smagen af Fyn
Samarbejde mellem Terndrup Idrætsforening m.fl.
Hjerteskolen
Jammerbugt Kommune
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Pørtners Komplot

200.000
200.000
150.000
150.000
75.000
175.000
30.000
50.000
90.000

Ringkøbing-Skjern Museum
Kulturhuset Kridthuset i Stege
Arbejdsgruppe for Ravsted Multihal
Faaborg-Midtfyn Kommune
Museum Sønderjylland
Jammerbugt Musikskole
Humlegården
Storstrøms 4H
Stjær Boldklub

Miljøforbedringer og ressourcebesparelser
Forundersøgelse - omstilling af "Barmarksværk" til anvendelse af
vedvarende energi

125.000

Ulbjerg Kraftvarme A.m.b.a.

Tværgående udviklingsprojekter
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Fritidskulturelt kraftcenter mellem Viborg og Silkeborg
Netværk for landdistriktskultur i verdensklasse
Udvikling af lokalsamfundene Nr. Løgum og Ellum
Oprettelse af Nordfyns Landdistriktsråd
6 danske småøer udvikler bosætning og servicefaciliteter
Fjorden som ressource for udvikling af landsbyen Staun

200.000
29.000
100.000
50.000
50.000
37.500

Den Selvejende institution Kjellerup IC
Kulturelt Samråd i Thisted Kommune
Nr. Løgum / Ellum Lokalråd
Nordfyns Landdistriktsråd
6 småøers beboerforeninger
Staun Lystbådehavn

Havredal - omvendt integration, et socialt eksperiment

165.000

Havredal Borgerforening

Seniorlandsbyen Farsø

230.000

Seniorlandsbyen Farsø

Landsbyfornyelse og integration i Brændeskov
Undervisning uden for døren
Lev hele livet i Dallerup Sogn - Midt i verden
Ballum - Borgerplan og erhvervsudvikling med nye visioner
Vær turist i din egen kommune - Vær dus med din nabo
Portalprojekt Biersted.net
Liv på Øland - Jammerbugt Kommune

50.000
210.000
150.000
222.500
135.000
25.000
200.000

BBSG&I
Sprogcentret Haderslev
Dallerup Sogns Lokalråd
Ballum Landsbyforening
Vejen Turistforening
Biersted Landsbyråd v/ Jørgen Hellum
Yellow Hotel

Aktivering af "skjulte" kompetancer i udvalgte landdistrikter

220.000

Landliv A/S

Tvis 2010 - en levende landsby

200.000

Tvis Borgerforening

Landsbyernes borgerdrevne udviklingsplaner
Udviklingsplan for Nordfjends 2008-2012
Nyt Liv i Tostrup
Bosætning i Sønderjylland
Projekt Åben By
Netværk vejen mod øget bosætning

136.000
125.000
50.000
180.000
35.000
140.000

Sønderborg Kommune
Ørslev Kloster Idrætsforening
Tostrup Landsbyforening
VUC Sønderjylland
Østervrå Borgerforening
Tønder Kommune

Bo i Bækmarksbro

157.500

Bækmarksbro Borgerforening

Kultur og erhverv på kanten af Frederikshavn

90.000

Fællesvirke Vest

Vækst, Viden og varme i landdistriktet
Netværksdannelse gennem IKT-opkvalificering
Sådan ligger landet
Lokalt lederskab i Syv Sogne

110.000
170.000
250.000
243.000

Nordsjællands Landboforening
Lolland Kommune
Ikast-Brande kommune
Foreningen Syv Sogne Samarbejdet
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Fra ide til virkelighed - et kursusforløb i projekthåndtering
Friplejehjem i Klejtrup som modelprojekt
Veddum og Skelund som trækkraft for visionær udvikling

150.000
140.000
130.000

Assens Kommune
Den selvejende institution Klejtrup Friplejehjem
Veddum Landsbylaug & Skelund Landsbyforening

Ydby - Porten til Nordjylland

160.000

Ydby Hændværker- og Borgerforening

Offentlig og privat service - et udviklingsprojekt i Tjele området

120.000

Vammen Idrætsforening

Kickstart
Landsbyudviklingsplan for Maugstrup, Simmersted og nærmeste
omegn
Borgerdrevet udvikling på landet i Holstebro Kommune
Tilflytter café i Bedsted
Scenarier for landsbyudvikling
Projekt VOV (Vækst Og Værdier)
På kanten af Varde

200.000

Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktsråd

115.000
345.000
270.000
145.000
100.000
250.000

Sogneforeningen for Maugstrup, Simmersted og omegn
Holstebro kommune
Bedsted og omegns aktivitetshus
Skanderborg Kommune
Korning Lokalråd
Varde Kommune

At motivere til og skabe social sammenhængskraft i landdistrikterne
Dialog, analyse og formidling om særkender og udviklingspotentialer

280.000

De frivilliges hus

150.000

Vordingborg Kommune

Landdistriktscoach - en støttefacilitet
Vision for kulturlivet på Sydvestfyn
Integration af udenlandsk arbejdskraft i landdistrikterne
Ålum og omegns særpræg skal æres og næres
Det lokale Nautrup
Nærdemokrati, sammenhængskraft, benchmarking og kompetanceudvikling - det vil vi i Haderslev Landdistrikter
Landdistriktsnetværk Lolland
Sammenhæng i Siem - Udvikling kontra social slagside
Børn og unges sundhed, trivsel og engagement
Branderup år 2020
Kultur, Fritid og Bosætning på Djursland
Røsnæs - på forkant med udviklingen
Ø-projekter med Succes - samarbejde og udvikling på 27 småøer
Samhørighed mellem sport og musik hvor forskelligheden skal blive

250.000
190.000
170.000
140.000
122.000

Foreningen LAG-Bornholm 2007-2013
Foreningen Kulturcentralen
LandboSyd
Initiativgruppen fra Ålum og Omegn

337.500
300.000
105.000
105.000
100.000
65.000
185.000
145.000
200.000

Haderslev Landdistrikter
Landdistriktsnetværk Lolland
Siem Forsamlingshus
Familie og samfund Djursland
Lokalrådet for Branderup Sogn
Landbrugsmessen Gl. Estrup
Røsnæs Udviklingsteam
Småøernes Aktionsgruppe
Herrestrup Idræts Klub
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vores styrke
Grundlag for udviklingsstrategi for Horne Land
Styrkelse af bomiljøet ved forbedring af trafikforhold
Fremtidssikring af landsbyerne af landsbyerne Fjelsø og Klotrup
Styrkelse af bosætningen i Dejbjerg
Rødding - Æblets by i Salling
Udviklingsplan for Glejbjerg og Åstrup Sogn
Vorbasse - en helhedsplan for lokalsamfundets udvikling
Uldfestival i Saltum
Medborgerskab på Læsø
Landsbyhjemmesider - fælles indsats for bosætning i Rebild Kommunes Landdistrikter
Fra potentiale til succes i Køng og Svinø Sogne
Gylling i år 2015
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75.000
250.000
112.500
110.000
150.000
135.000
185.000
50.000
220.000

Lokalråd for Horneland
Enslev Forsamlingshus og Bylaug
Fjelsø Klotrup Beboerforening
Dejbjerg Sogneforening
Vestsalling Podeklub
Glejbjerg Lokalråd
Billund Kommune
Uldfestival i Saltum
Læsø Kommune

90.000
50.000
200.000

Landsbyrådet for Rebild Kommune
Køng Borgerforening
Gylling Håndværker og Borgerforeninger

2. Forsknings- og informationsprojekter
Informationsprojekter
Projekttitel

Resultatkontrakt mellem Velfærdsministeriet og Institut for forskning
og Udvikling i Landdistrikterne
Informations- og netværksopgaver 2007
Christiansborg konference om landdistrikter
Innovationsstrategier i landdistrikterne
Køb, salg og bosætningskvalitet
Værktøjskassen
Landtur 2008- Midtjylland
Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde
Havnefesten
Yderområderne: forandring, integration og strategier

Beløb
bevilget,
kr.

Ansøger

2.000.000

Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne

750.000
130.000
500.000
385.000
115.000
60.000
80.000
469.000
750.000

Landdistrikternes Fællesråd
Nordjylland-Vest S/I
Center for Regional og Turismeforskning/GEMBA
Dansk Landbrug/ Danske Deltidslandmænd
Landdistrikternes Fællesråd
Dansk landbrugsrådgivning
AtZKommunikation/ Huset Mandag Morgen
Documentary.dk
Statens Byggeforskningsinstitut
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Baggrund for Indenrigsog Socialministeriets
Landdistriktspulje

I dette afsnit beskrives Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje, ministeriets rolle i forhold til landdistriktsområdet samt regeringens rådgivende udvalg på
landdistriktsområdet.
1. Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje
Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje har i perioden 1994-2008 givet
tilskud til en række forsøgs-, forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne.
I 2008 var der afsat 24,3 mio. kr. til puljen på Finansloven. Hertil kom en opsparing
fra tidligere år på 4,3 mio. kr.
Landdistriktspuljen yder primært tilskud til forsøgsprojekter, der kan medvirke til at
forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Projekterne omfatter bl.a. kulturog fritidsaktiviteter, erhvervsudvikling, beskæftigelsesfremme, netværk og borgerinddragelse i landdistrikter samt oplysning. Herudover yder puljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og
informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.
Formålet med Landdistriktspuljen er:
•

At skabe nye, utraditionelle og varige arbejdspladser i landdistrikterne,
herunder nicheproduktion, evt. som en kombination af privat og offentligt
arbejde.

•
•

At styrke bosætningen i landdistrikterne.
At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere, såvel danskere som
nydanskere.

•

At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne,
herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter.
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•

At styrke de lokale kulturaktiviteter.

•

At styrke sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige initiativer rettet mod
børn og unge i landdistrikterne, herunder aktiviteter for socialt svagt stillede børn og unge.

•

At belyse landdistrikternes udviklingsvilkår, herunder erhvervsvilkår og befolkningens levevilkår.

Landdistriktspuljen yder tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, amtskommuner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der
retter sig mod en bred kreds af personer.
2. Forsøgsprojekter
Ved fordelingen af 2008-puljen blev der lagt særlig vægt på projekter, der enten
fokuserede på landdistriktsudvikling i de nye kommuner; eller havde til formål at
styrke den sociale sammenhængskraft i landdistrikterne.
Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter bliver der i øvrigt lagt vægt på:
•

At projektet har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets udviklingsmuligheder.

•

At projektet har længerevarende perspektiver, således at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden.

•

At projektet bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring,
dvs. gennemføres af lokale grupper.

•

At projektet bidrager til udvikling af samarbejder primært mellem foreninger og lokalsamfund og sekundært mellem myndigheder, institutioner (fx
børneinstitutioner og skoler) og virksomheder

•

At erfaringerne fra projektet formidles til en bred kreds af interesserede.

Hvis ansøger er en kommune eller en region lægges der vægt på, om denne har
formuleret en landdistriktspolitik. Endvidere lægges der vægt på kvalitet og omfang
af borgerinddragelse i projektet.
Herudover skal projektet kunne gennemføres inden for rammerne af gældende
lovgivning. Det er desuden en fordel, at der til projektet er søgt og opnået støtte fra
andre puljer, fonde el. lign, herunder også fra andre ministerier.
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Landdistriktspuljen kan medfinansiere projekter under akse 3 og 4 i EU’s landdistriktsprogram. Forudsætningen for at opnå støtte til medfinansiering er, at det
ansøgte projekt falder inden for Landdistriktspuljens formål og kriterier.
Der ydes ikke tilskud til:
•

Egentlig erhvervsaktivitet, som vil kunne indebære konkurrenceforvridning.

•

Enkeltstående anlægsaktiviteter eller almindelige vedligeholdelsesopgaver, herunder til halbyggeri, ombygning/istandsættelse af forsamlingshuse, trafiksanering eller sti-anlæg.

•

Enkeltstående IT-projekter som fx anlæg af bredbåndsnet.

•

Turistanlæg og -faciliteter, herunder til oprettelse af museer, besøgsmål,
informationstavler eller turistbrochurer.

•

Erhvervelse af fast ejendom.

Der kan dog i begrænset omfang ydes tilskud til materialer, inventar og lignende,
såfremt udgifterne hertil udgør en mindre del af et bredere projekt.
3. Forsknings- og Informationsprojekter
Udover forsøgsprojekter yder Landdistriktspuljen tilskud til forsknings- og informationsprojekter. Der er løbende ansøgningsfrist til denne del af puljen.
Projekter, som støttes, har karakter af informationsvirksomhed, der har til formål at
belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og at informere bredt om udviklingsmulighederne i landdistrikterne. Der kan således være tale om eksempelvis film, temadage, skriftlig information og andre initiativer, der kan bringe viden om livet i landdistrikterne ud til en bred skare af mennesker.
Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, at projektet bidrager til at øge fokus på
og viden om landdistrikter og i det hele taget synliggør landdistrikternes muligheder
og udfordringer.
Det vægter således højt, at der i projektet som udgangspunkt er bredt fokus på
information om og udvikling af landdistrikter generelt. Projekterne skal derfor som
udgangspunkt heller ikke afgrænses til et særligt geografisk område.
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Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Indenrigs- og Socialministeriet
Administrationspolitisk Kontor
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 46 30
E-mail: landdistriktspulje@vfm.dk
www.vfm.dk
Endvidere kan man via ministeriets hjemmeside få information om tidligere støttede
projekter på Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktsdatabase.
.
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Indenrigs- og
Socialministeriet og
landdistriktsområdet

Indenrigs- og Socialministeriet har det koordinerende ansvar i forhold til regeringens landdistriktspolitik. Herudover har flere ministerier fokus på landdistrikterne i
forskellige mere sektorspecifikke sammenhænge.
Regeringens landdistriktspolitik drejer sig overordnet om at sikre landdistrikternes
attraktivitet både for dem, der allerede bor der, og for dem der overvejer at flytte
derhen. Det er regeringens mål at skabe de bedst mulige rammer for, at bosætning
og erhvervsliv kan udvikle sig gunstigt i landdistrikterne. Det indbefatter fx, at der
både er offentlige og private servicetilbud inden for en rimelig pendlerafstand. Det
er samtidig vigtigt, at de lokale beboere og kommunerne selv kan udfylde rammerne under hensyntagen til lokale udviklingsmuligheder, behov og ønsker. Et redskab
til dette er fx formulering af en landdistriktspolitik.
Regeringen igangsætter løbende initiativer, der har til formål at styrke landdistrikterne. Indsatsområderne samt udviklingen i landdistrikterne og de udfordringer,
som landets tyndtbefolkede områder står overfor, er senest beskrevet i regeringens
landdistriktsredegørelse til Folketinget afgivet i marts 2009. Redegørelsen er tilgængelig på Indenrigs- og Socialministeriets hjemmeside.
1. Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet
I 2005 blev der dannet et nyt rådgivende udvalg på landdistriktsområdet som afløsning for Indenrigs- og Socialministeriets hidtidige landdistriktsgruppe. I udvalget
er repræsenteret landdistriktsaktørerne bredt inden for erhvervsliv, kultur, landdistriktsforeninger og miljø.
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Det rådgivende udvalg kan rådgive alle ministre på arbejdsområder, der har landdistriktsaspekter. Udvalget bidrager bl.a. med generel orientering til de relevante
ministre om udfordringer og muligheder i landdistrikterne, foreslår forskningsprojekter og fungerer som forum for diskussioner på tværs af sektorgrænser.
Det rådgivende udvalg på landdistriktsområdet består af:
•

Indenrigs- og Socialminister Karen Ellemann

•

4H, der er en almennyttig forening, der har til formål at skabe selvstændige, nysgerrige, ansvarlige og engagerede børn og unge ved praktiske og
kreative aktiviteter med fx natur, dyr, jord og mad. Formålet er også at give børn og unge indflydelse, indsigt i demokrati og erfaring med selv at
skabe udvikling og aktivitet. 4H har rødder i landbruget og landbokulturen
og rækker ind i det moderne bysamfund. De 4 H’er står for: Hånd, Hoved,
Hjerte og Helbred. 4H har 4.700 medlemmer i 132 klubber og 4H gårde.
www.danmarks4h.dk

•

De Samvirkende Købmænd, der er brancheorganisation for mere end
1.300 købmænd i og uden for kæder. Medlemmerne har tilsammen en
markedsandel på næsten 1/3 af dagligvaresalget i Danmark. Organisationen, som blev stiftet i 1907, varetager medlemmernes interesser ved at
forsøge at influere lovgivning, der berører dagligvarehandlen, fx inden for
butiksstrukturudviklingen og lukkeloven.
www.d-s-k.dk

•

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), der er hovedorganisation
for 5.000 lokale foreninger og 1,3 mio. medlemmer. DGI har til formål at
styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. DGI tilbyder medlemsforeningerne kurser,
stævner, turneringer samt varetager de lokale foreningers interesser i forhold til lovgivning og idrætspolitiske spørgsmål. DGI blev dannet ved
sammenslutning af to organisationer i 1992.
www.dgi.dk

•

Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 91 organisationer, der varetager friluftsinteresser i Danmark. Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til natur og miljø.
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Rådet har til opgave at varetage de tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i friluftsliv. Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for offentlige myndigheder.
www.friluftsraadet.dk
•

Kommunernes Landsforening (KL), der er interesse- og medlemsorganisation for kommunerne i Danmark. KL opstod i 1970 som følge af den daværende kommunalreform. Det er KL’s opgave at varetage kommunernes
fælles interesser, bistå de enkelte kommuner med rådgivning og serviceydelser samt sørge for aktuel og relevant information til kommunerne.
www.kl.dk

•

Landbrugsraadet, der er erhvervsorganisation for jordbruget og fødevareindustrien og blev stiftet i 1919. Landbrugsraadet har til formål at varetage
interesserne for landbrug, gartneri, akvakultur og fødevareindustri med
henblik på at styrke sektorens konkurrenceevne og omdømme. Landbrugsraadet repræsenterer endvidere sektoren i fælles anliggender over
for omverdenen.
www.landbrugsraadet.dk

•

Landdistrikternes Fællesråd, der blev stiftet 1997 og er en paraplyorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for borgere, erhvervsliv og
den offentlige og private service i landsbyerne og landdistrikterne med
henblik på at styrke bosætningen. Fællesrådet virker gennem netværkssamarbejde, oplysnings- og rådgivningsvirksomhed og repræsenterer og
formidler fælles holdninger for medlemmerne.
www.landdistrikterne.dk

•

Landsforeningen af Landsbysamfund, der blev oprettet i 1976 og repræsenterer ca. 500 medlemsorganisationer. Foreningen varetager lokalsamfundenes, landsbyernes, udkanternes og landdistrikternes interesser og
arbejder for at influere lovgivning og planlægning samt formidle viden og
rådgive om landdistriktsforhold. Medlemsbladet Landsbynyt udkommer til
ca. 650 modtagere; foruden medlemsforeninger og kommuner også til
abonnerende folketingsmedlemmer og ministerier.
www.lal.dk
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•

Sammenslutningen af Danske Småøer, der blev stiftet i 1974 og består af
27 øer fordelt over hele landet. Formålet med foreningen er at forbedre
kontakten mellem øernes befolkninger, at skabe og udbygge kontakter til
private og offentlige institutioner samt at fremme bosætning, erhvervsudvikling og oplysning om øerne. Foreningen arbejder for at fremme øernes
interesser over for myndigheder og samarbejdsorganisationer.
http://www.danske-smaaoer.dk/

•

Danske Regioner, der oprettedes i 2006, er interesseorganisation for de
fem danske regioner, som i 2007 erstattede de danske amter. Organisationen arbejder nationalt såvel som internationalt og har til hensigt at
fremme det regionale demokrati, skabe et bedre udgangspunkt for samarbejde, bidrage til udviklingen af regionernes opgaver og deltage i konstruktivt i samfundsdebatten. Nyhedsbrevet Danske Regioner udgives to
gange om måneden og kan give et indtryk af, hvorledes organisationen
har været med til at sætte en dagsorden.
http://www.regioner.dk/
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