Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til Lokal
Udvikling (LUF) 2021
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1. Formål
Det overordnede formål for puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) er at understøtte byernes og oplandsområdernes udvikling og medvirke til, at Thisted Kommunes
byer er attraktive bosætningsbyer. Puljen understøtter samtidigt de strømninger, der er sat i
gang under ”Thy til livet” og Kommuneplanen.

2. Hvem kan søge puljen?
For LUF-puljen gælder det, at kun foreninger, der beskæftiger sig med lokal udvikling, kan ansøge om midler (ikke privatpersoner, virksomheder samt kommunale institutioner). Thisted
Kommune kan ikke støtte kommercielle virksomheder.
Alle foreninger/byer i Thisted Kommune kan søge om støtte fra denne pulje.
Der kan dog kun tildeles støtte til ét projekt pr. by pr. år. Hvis en by indgår i et samarbejdsprojekt med omegnsbyer – eller områder, kan byen dog godt tildeles støtte til mere end et projekt pr. år. Der skal i så fald være tale om projekter med forskelligt indhold.

3. Hvad kan der søges støtte til?
LUF opfordrer alle lokalområder til at indsende projekter, der ligger indenfor de fire punkter,
nævnt nedenfor. LUF ser det som en styrke, at der kommer ansøgninger med forskellige typer
projekter, da de forskellige lokalområder er forskellige og derfor har behov og mulighed for
forskellige projekter.
Særligt for 2021 gælder det, at der i, hver af de to ansøgningsrunder vil være et fokusområde,
som man vil forsøge at tilgodese. Det betyder ikke, at det kun er denne type projekter, der tildeles midler. Vi opfordrer derimod til også indsende projekter, der falder udenfor fokusområderne.
Første ansøgningsrundes fokus: helhedsplaner (afsluttet ansøgningsfrist 10. juni 2021)
For første ansøgningsrunde gælder det, at der er fokus på udarbejdelse af helhedsplaner for
byernes fremtid. Der kan derfor søges til ekstern konsulenthjælp til udarbejdelse af helhedsplaner, hvor byens udvikling over de næste 10 – 20 år udrulles. Navnlig bør det også fremgå af
en helhedsplan hvordan byen ser sig selv i forhold til byerne omkring, hvordan man kan supplere hinanden og hvordan man tænker at styrke byens identitet.
Anden ansøgningsrunde – ansøgningsperiode 15. august – 1. oktober 2021.
I anden runde har LUF besluttet, at temaet skal være LUF har besluttet, at temaet for den

kommende ansøgningsrunde skal være:
”Grønt tema”, omhandlende udeliv og natur.
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Det betyder, at ansøgninger, der vægter temaet højt, vil blive prioriteret først, men det er ingen betingelse for at søge.
Generelt skal ansøgernes projekter medvirke til, at
•
•
•

•

Byerne udvikler sig ud fra deres stedbundne potentialer og i overensstemmelse med
kommuneplanens intentioner.
De lokale netværk styrkes i forhold til at øge byens attraktionsniveau overfor eks. øget
bosætning og klyngedannelser med omkringliggende byer.
Skabe og udvikle tiltag i byerne - både for dem der bor der og for borgere udenfor området så Thisted Kommune kan udbyde spændende og alsidige aktiviteter på tværs af
kommunen.
Skabe og understøtte events, der promoverer Thisted Kommune.

Ansøger har ansvaret for at indhente de nødvendige tilladelser m.m. i tilknytning til projektet.

4. Hvad kan der ikke søges til?
Puljen yder ikke støtte til:
• Faste driftsomkostninger som husleje, vedligehold mm.
• Personligt udstyr
• Lønninger internt i foreningen samt tilskud til frivillige timer
• Udgifter, der er afholdt inden ansøgningstidspunktet
• Aktiviteter udenfor Thisted Kommune
• Kontingentdækning

5. Hvor meget kan der søges?
Projekter kan maksimalt ansøge om 50.000 kr. For projekter, der støttes med under 25.000 kr.
udbetales støtten ved projektopstart. For projekter over 25.000 kr. udbetales støtten ved projektets afslutning. Efter aftale med forvaltningen i Thisted Kommune kan der ændres i udbetalingsraterne.

6. Tildelings- og prioriteringskriterier
Der gives fortrinsvist støtte til projekter, der skaber en udvikling, der gør det mere attraktivt at
bo/leve i en by eller område i Thy. Projekter, der alene, beskæftiger sig med renovering af eksisterende faciliteter, vil derfor have en lavere prioritering.
Ansøgninger, som er afsendt eller støttet af den lokale borgerforening eller lignende, prioriteres højt.
Ansøgninger med kreativt og nytænkende indhold og med afsæt i særlige lokale og stedbundne potentialer, der understøtter udviklingen, vil ligeledes blive prioriteret højt.
Projektsamarbejder mellem flere byer/foreninger prioriteres også højt.
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LUF indstiller fra hver ansøgningsrunde de projekter, der emner eller tiltag, der understøtter
emner eller tiltag, der på forhånd er prioriterede. Indstillingen forelægges Klima-, Miljø – og
Teknikudvalget, der træffer endelig beslutning om tildelinger.

7. Ansøgningsprocedure
LUF-puljen søges ved at udfylde det digitale ansøgningsskema, der findes på thisted.dk,
Der er to ansøgningsrunder per år, hvor der i hver runde er 250.000 kr. til uddeling. Eventuelt
ikke forbrugte midler fra forrige runde overføres til anden ansøgningsrunde.
I 2021 er første ansøgningsrunde fra 1. maj til 10. juni.
Anden runde i 2021 er fra 15 august til 1. oktober.
Spørgsmål vedrørende ansøgning til puljen kan rettes til lokal@thisted.dk eller til Gerd Dam
på 9917 12251.

8. Behandling af ansøgninger
Lokalområdernes Udviklingsforum drøfter de indkomne projektansøgninger og indstiller projekter til Klima, - Miljø- og Teknikudvalget. Udvalget træffer således den endelige beslutning
om hvilke projekter, der skal modtage støtte.

9. Hvis projektet får tilskud
Eventuelle projektændringer efter projektet er blevet tildelt midler skal aftales med Thisted
Kommune, som træffer afgørelse om ændringerne kan godkendes. Hvis ændringerne ikke
godkendes, gennemføres projektet som aftalt eller bevillingen tilbagetrækkes, hvis det oprindelige projekt ikke kan gennemføres.
Det er ansøger, som har ansvaret for den efterfølgende drift af projektet.

10. Hvornår udbetales tilskuddet?
For projekter der støttes med under 25.000 kr. udbetales støtten ved projektopstart. For projekter over 25.000 kr. udbetales støtten ved projektets afslutning.
Udbetaling til projekter over 25.000 kr. sker på baggrund af indsendte regnskab for de forbrugte midler.
Efter aftale med forvaltningen i Thisted Kommune kan der ændres i udbetalingsraterne.
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11. Regnskabsaflæggelse
Ved projektafslutning skal der indsendes dokumentation i form af fyldestgørende regnskab.
Det er ansøger, som er ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse med det, der
er givet tilsagn til. I modsat fald vil Thisted Kommune forlange pengene tilbagebetalt.
Eventuelt overskydende midler fra et projekt tilbagebetales til gavn for andre projekter.

12. PR og omtale
Ved projektafslutning skal der indsendes billeder og projektbeskrivelse, som formidles på Thisted Kommunes kommunikationskanaler. Thisted Kommune og ansøger kan frit anvende det
indsendte materiale til markedsføring mm.
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