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Pulje til realisering af udviklingsplaner 2023 
 

Udvalget for Plan og Teknik har besluttet at fortsætte understøttelsen af den flotte lokale indsats med 

realisering af projekterne fra udviklingsplanerne. Pulje til realisering af udviklingsplaner, som kan tildeles 

til projekter beskrevet i udviklingsplanerne, er i 2023 på 2.5 mio. kr.  

Udvalget er overbevist om, at de mange lokale idéer vil bidrage til, at byerne og Varde Kommune bliver 

endnu mere attraktive i forhold til bosætning og arbejdspladser de kommende år.  

Hvem kan søge 
 

Puljens formål er at understøtte realiseringen af udviklingsplanerne, og derfor opfordres følgende 

almennyttige parter til at ansøge puljen: Udviklingsråd, borgerforeninger og styregrupper til projekter 

afstedkommet af udviklingsplaner i samarbejder med en relevant forening.  

 

Udvalget for Plan og Teknik besluttede i februar 2020 at indføre muligheden for at byer uden 

udviklingsplan eller strategisk udviklingsplan kan søge op til 25.000kr. til projekter i overensstemmelse 

med puljens vilkår. 

 

For alternative udviklingsplaner, såsom udviklingsplaner via ”blomstrende landsby” gælder, at disse 

eventuelt med udbygget projektkatalog, kan indgå på lige fod med de hidtidige udviklingsplaner. Disse 

skal dog først opnå politisk accept herfor ved samme proces som hidtidige udviklingsplaner. 

 

En udviklingsplan skal bygges på en bred borgerinddragelse, indeholde en fælles vision og konkrete 

projekter, der kan realiseres. 

 

Vilkår for tildeling af puljemidler 
 

Puljens midler kan søges på baggrund af projekter, som indgår i en vedtaget udviklingsplan. Der må 

gerne ansøges til flere projekter fra samme udviklingsplan. I givet fald skal det lokale Udviklingsråd 

prioritere ansøgninger, så denne prioritering kan indgå i udvalgets behandling af sagen. 

 

Puljens tilskud kan maksimalt udgøre 50% af projektet, der er derfor fastsat krav om minimum 50% 

medfinansiering af ikke kommunale midler, som der også skal kunne redegøres for i ansøgningen. Se 

punktet for ansøgningskriterier længere nede. 

 

For ansøgning om forprojekt gælder, at den kommunale medfinansiering maksimalt kan udgøre 

50.000kr. 

 
Udvalget har fastsat følgende fokuspunkter for prioriteringen af ansøgningerne. Fokuspunkterne listes i 

prioriteret rækkefølge: 

1. Projektet skal styrke bosætningen i byen via fastholdelse eller tiltrækning. 

2. Projektet tilfører byen nye funktioner. 

3. Projektet forskønner byen 

4. Projektet skal kunne realiseres inden udgangen af 2025. 

5. Projektet kan med fordel indtænke Varde Kommunes byrådsgrundlag og vision ”Vi i naturen”. 

Tilskuddet er som udgangspunkt gældende i 2 år. Hvorefter udvalget for Plan og Teknik skal godkende en 

forlængelse. Ansøger vil ca. halvårligt blive kontaktet af Plan og GIS angående status på projektet og 

arbejdet med at skaffe den budgetterede medfinansiering.  
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Frivillighedstimer 
 

Frivilligt arbejde kan indgå i den lokale medfinansiering. Frivilligt arbejde prisfastsættes med en timeløn 

på 100kr. pr. time. (i lighed med LAG-projekter). 

 

Frivilligt arbejde må maksimalt udgøre 250 timer. På lige fod med en faktura kan der udbetales 50% af 

de angivne timer. Dog maks. 250 frivillighedstimer, som med 50% medfinansiering udløser 12.500kr. 

 

Indgår der frivilligt arbejde i projektet, skal der i forbindelse med udbetalingen medsendes et 

underskrevet timeregnskab for frivilligt arbejde. Der ligger en skabelon til at udfylde timeregnskabet på 

Varde Kommunes hjemmeside. Se www.vardekommune.dk → borger → bolig og byggeri → udviklings- og 

områdeplaner. 

 

Ansøgningsfrist 
 

Ansøgningsfristen er fastsat til den 30. juni 2023.  

Det er i udvalget for Plan og Teknik besluttet at fastsætte én ansøgningsrunde for 2023.  

Ansøgningskriterier 
 

Ansøgninger til puljen til realisering af udviklingsplaner skal som minimum indeholde: 

• Beskrivelse af projektet og projektets formålet. 

• Beskrivelse af driften af det færdige projekt. 

• Organiseringen bag projektet – Hvem har ansvaret for projektet og hvem gennemfører det? Til 

hvilken forening vil tilskuddet skulle udbetales til? 

• En redegørelse for projektets budget og anskaffelsen af 50% medfinansiering, fra ikke 

kommunale midler. 

• Forventet tidsplan for realisering af projektet. Oprems gerne de arbejdsopgaver, som ligger i 

realiseringen af projektet. Hav særlig fokus på forventet opstart og færdigmelding af projektet. 

Vær opmærksom på at mange projekter kræver en byggetilladelse eller lignende, hvilket skal 

indtænkes i tidsplanen. 

Se information om ansøgning af byggetilladelser, landzonetilladelser mv. via linket her: 

https://vardekommune.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/  

Ansøgninger sendes til – planogby@varde.dk mærk dem med ”Ansøgning til pulje til realisering af 

udviklingsplaner 2023” i emnefeltet. 

Udbetalingen af puljemidler 
 

Som udgangspunkt udbetales den tildelte bevilling, når projektet er afsluttet, og regnskab vedlagt 

dokumentation for afholdte udgifter og fotos af projektet er sendt til Varde Kommune. Hvis ansøger har 

brug for acontoudbetalinger i projektets forløb, kan der ekstraordinært laves en aftale med Varde 

Kommune om det.  

Har ansøger gjort brug af frivilligtimer kan disse, som angivet ovenfor, indgå i projektet på lige fod med 

andre dokumenterede udgifter. Der gives maksimalt tilskud til 250 frivilligtimer á 100 kr., hvoraf der kan 

udbetales 50%. Det vil sige, at der maksimalt kan udbetales 12.500 kr. for frivilligtimer. 

Når projektet er afsluttet, indsendes regnskab vedlagt bilag og fotos af det færdige projekt til Mona 

Hansen på monh@varde.dk. Efter modtagelse og gennemgang af det indsendte materiale, udbetales 

tilskuddet til foreningens CVR-nr. tilknyttet en NEM-konto. Det udbetalte beløb udgør 50% af de 

dokumenterede udgifter, dog maksimalt det beløb, Udvalget for Plan og Teknik tidligere har givet tilsagn 

om. 

 

http://www.vardekommune.dk/
https://vardekommune.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/
mailto:planogby@varde.dk
mailto:monh@varde.dk
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Kontakt 
Har du spørgsmål til ansøgningen eller udmøntningen af puljen, kan du rettelse henvendelse til Mia Vibe-

Hansen på mail: mvib@varde.dk eller tlf.: 7994 7416. 

Er der spørgsmål til udbetaling af tildelte midler, er du altid velkommen til at kontakte Mona Hansen på 

7994 7493 eller monh@varde.dk. 

mailto:mvib@varde.dk

