Naturpark Åmosen
Holbæk, Kalundborg og Sorø Kommuner
Att.: Centerchef og Naturvejleder, Ole Tofthøj Rasmussen
ole.rasmussen@kalundborg.dk
Den 26. marts 2015

Tilskud fra Friluftsrådet og Nordea-fonden
Som svar på jeres ansøgning om tilskud til udviklingsprojektet ”Frivillige udvikler danske naturparker”,
har Friluftsrådet besluttet, at yde et tilskud til:
Udvikling af en overordnet helhedsplan og anlæg af et frivillighus på Skellingsted. Projektet skal understøtte at et 20 ha stort naturområder, der tidligere har været lodseplads, kan drives af frivillige og
udvikles til et spændende friluftslivområde på baggrund af lokale ønsker og behov.
Helhedsplanen skal balanceres, således at den sætter retning på projektet, men samtidig er så fleksibel, at der tages højde for, at der løbende kommer nye idéer og aktiviteter.
Frivillighuset skal skabe et nyt samlingssted for alle frivillige og udformes som en mindre uisoleret
træbygning, der passer ind i landskabet og kan fungere som et naturligt omdrejningspunkt.
Tilskuddet er på 280.000 kroner. Tilskuddet ydes ekskl. moms.

Hvad skal være opfyldt, for at tilskuddet kan udbetales?
Projektet skal gennemføres som beskrevet i den indsendte projektbeskrivelse.
Udgifter skal være afholdt som beskrevet i det budget, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen.
Såfremt projektet ikke kan gennemføres i overensstemmelse med budget og projektbeskrivelse, skal det
meddeles Friluftsrådet hurtigst muligt. Væsentlige afvigelser fra budget eller projektbeskrivelse vil medføre, at tilskuddet reduceres eller bortfalder.

Der er i bevillingen lagt særligt vægt på følgende forhold i projektet





Projektet er forankret til Naturpark Åmosen, med projektledelse på Naturcenter Fugledegård.
Der nedsættes en kompetent arbejdsgruppe, som har erfaring med at afvikle denne type projekter med succes.
Helhedsplan og mødested / frivillighus udvikles i tæt dialog med de frivillige og de lokale foreninger, der her interesse i området.
Løbende og undervejs i projektet søges der samarbejdsrelationer, ideudvikling og koordinering
med Brugerrådet for Skellingsted, Holbæk Kommune, Naturpark Åmosen, Danske Naturparker
og Friluftsrådets Frivilligprojekt.
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Området Skellingsted grænser op til Naturpark Åmosen, og Naturpark Åmosen vil arbejde for, at
Friluftsområde Skellingsted bliver en del af naturparken. Der vil blive arbejdet på at etablere frivillige aftaler med lodsejere om at etablere nye stier i området, som binder området sammen
med naturparken.
Når projektet afsluttes er der udviklet en helhedsplan og anlagt et frivillighus på Skellingsted.
Erfaringerne med udvikling af helhedsplan og mødested for frivillige, skal formidles, så de kan
anvendes som model i andre naturparker.
Projektet afsluttes med en rapport, der samler op på erfaringerne og anbefalinger fra projektet.
Formålet med rapporten er at bidrage til udvikling af ”værktøjer” og metoder, som kan tages i
anvendelse af andre naturparker.
Projektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse og præsentation af projektet og de høstede
erfaringer, på et netværksmøde for Danske Naturparker.

Hvilken dokumentation skal indsendes, og hvornår udbetales tilskuddet?
Udbetaling af tilskuddet kan finde sted jf. den indsendte projektbeskrivelse, når udgifter er afholdt, på
baggrund af et projektregnskab opstillet som det indsendte budget med både udgifter og finansiering
(egenbetaling, bevilgede tilskud osv.). Det skal desuden underskrives af to personer, den regnskabsansvarlige og den projektansvarlige (husk navn, titel og dato). Se eksempel på korrekt opstillet projektregnskab på www.friluftsrådet.dk/tilskud/udbetaling. Projektregnskab og udbetalinger kan evt. opdeles i
rater, jf. den indsendte projektbeskrivelse med budget.
Der skal indsendes oplysninger om bankkonto (registrerings- og kontonummer samt kontohavers navn)
hvortil pengene kan overføres. Tilskuddet skal hæves inden for tre måneder fra projektafslutning jf. den
indsendte projektbeskrivelse og senest 1. april 2017.
Når projektet er afsluttet, og alle udgifter er afholdt, skal I indsende et samlet projektregnskab, opstillet
som det indsendte budget og indeholdende både udgifter og finansiering (egenbetaling, andre tilskud
osv.). Det skal desuden underskrives af to personer, den regnskabsansvarlige og den projektansvarlige
(husk navn, titel og dato).
Når I har indsendt ovennævnte dokumentation, vil Friluftsrådet sørge for udbetaling af tilskuddet snarest derefter.

Bemærk også…


Da Danske Naturparker støttes af Nordea-fonden, skal det støttede materiale / publikationer /
online-sider påføres Danske Naturparkers logo og Nordea-fondens logo. Find logoer her
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/naturparker/vejledning-ogmaterialer.aspx og her http://www.nordeafonden.dk/nordea-fondens-logo
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Der skal indsendes fotos fra projektets udførelse. Eksempelvis fra arbejdsgruppemøder, møder
med de frivillige eller opførelsen af frivillighus. Friluftsrådet og Danske Naturparker kan frit anvende disse fotos.
Det skal fremgå af hjemmesiden og / eller facebookprofil, at projektet er støttet af Danske Naturparker og Nordea-fonden.

Formidling af projektet
Fortæl gerne de lokale medier, at I har fået støtte til dette projekt fra Friluftsrådet og Nordea-fonden. I
kan finde gode råd til pressemeddelelser og hente en skabelon på www.friluftsraadet.dk/tilskud/presse

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til brevets indhold, er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Vi ønsker jer held og lykke med gennemførelsen af projektet.

Med venlig hilsen
Maria-Louise Lindgaard Galamba
Konsulent i Friluftsrådet
Projektleder Danske Naturparker
Mobil: 21 13 43 03
Mærkningsordningen Danske Naturparker skal vise befolkningen, at kommunerne vil understøtte
en helhedsorienteret planlægning og naturforvaltning, som:






skaber bedre forhold for dyr og planter,
udvikler økologiske sammenhænge,
styrker befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen,
bevarer og formidler den kulturelle arv,
understøtter naturglæde, stolthed og lokal identitet.

Danske Naturparker guider befolkning og naturgæster til at finde landskaber og naturområder
med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi, med gode faciliteter og
formidling for både børn og voksne.
Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles med støtte fra Nordea-fonden samt Tips- &
Lottomidler til Friluftslivet.
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