
Den store Idé: 

Projekter der er med til at skabe levende og attraktive lokalsamfund. 

 

Hvad støtter puljen: 

 Projektet skal være alment, dvs. de skal komme et helt lokalsamfund til gavn. 

 Projektet skal skabe nye muligheder i lokalområdet (til eks. børn, unge, voksne og ældre). 

 Projekter der kan påvise et samarbejdet mellem flere foreninger og / eller landsbyer. 
 

 

 

Hvilke forhold skal være opfyldt for at opnå støtte: 

1. Arrangementer skal være åbne for alle, og faciliteter skal være offentligt tilgængelig på alle tider af 
døgnet for at modtage støtte. 

2. Projektets aktiviteter skal foregå i Vejle Kommune. 
 

 

 

Parametre der vil have indflydelse på vurdering: 

 Økonomi – finansiering og drift 
 Idé og nytænkning. Er det en god idé, viser den nye veje? 
 Lokal forankring. Er den efterspurgt, er der flere partnere som synes det er en god idé 
 Værdiskabende. Fremmer den flere formål? Skaber den værdi, skaber den værdi på flere ledder? 

 

 

 

Nøgle datoer 
 november - 3. december 2018 fremsendelse af projekter 
 januar 2019 gennemarbejdning af projekter 
 februar 2019 første udvælgelse 
 april 2019 udvælgelse af vidner 

 

 

 
Bistand 

 Idéer og nye projekter. Sparring med konsulent Tyge Mortensen. 
Mail: tyge@kreativproces.dk  Mobil: 60 91 58 45, www.landsbyhojskolen.dk  
Tyge arbejder til daglig med opgaver for Landdistrikternes Fællesråd og bruger bl.a. sin fritid som 
lokalrådsformand i Rudme. 

 
 Arbejde med de gode ideer og projekter 

Kursus ”Projektledelse” med Jeanette Lund. Uge 43 – 46. 3 kursusaftener. Tilmelding til LAKJE@vjele.dk  
senest 15. oktober. 

 
 Sparring med ansøger om andet udgave af ansøgningen. 

 
 Visualisering af de bedste projekter til endelig politisk bedømmelse. 
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Proces forløb 

 

 

 

 

August - september 
2018, ideudvikling i 

lokalområde. 

Oktober 2018, 
kursus i arbjdet med 

projekter

1. november til 3. 
december 2018, 1. 

deadline for 
indsendelse af 

projekter 

Januar 2019, 
projekterne 

gennemarbjedet på 
baggrund af 
feedback fra 

forvaltningen.

5. februar 2. 
deadline -

Genindsendelse af 
gennemarbjedede 

projekter. 

27. februar 

første politiske 
behandling og 

udvælgelse 

Marts 2019, 

videre kvalificering 
(evt. visuallisering) 

af udvalgte 
projekter 

10. april 2019, 
udvalgsbeslutning 

om tilsagn til støtte 
af projekt / 
projekter. 

Maj - primo 
december 2019 

realisering af 
projekter. 


