Grøn pulje – Lemvig Kommune
- medvind til projekter

Vejledning til ansøgere
Om ordningen
Når der opstilles anlæg for vedvarende energi – f.eks. vindmøller og solceller – indbetales der samtidig et
beløb til Grøn Pulje. Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen ved igangsætning af
anlæggene.
Midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder landskabelige, rekreative og
kulturelle formål, eller grønne tiltag.
Ved udvælgelsen af projekter til støtte, kan der tages særlige hensyn til de allernærmeste naboer ved et
vedvarende energianlæg.
Lemvig Kommune ser gerne, at projekter har et langsigtet strategisk sigte, og at de er i overensstemmelse
med Lemvig Kommunes Klimahandlingsplan 1.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at op mod 50% af midlerne skal komme foreningsoplandet til de nye
anlæg til gode. Projekter skal være til gavn for en bred målgruppe.

Hvem kan søge tilskud fra ordningen
Foreninger i Lemvig Kommune kan søge om støtte til projekter under de nævnte formål. Der er krav om, at
der er tale om en forening, som har et almennyttigt formål. Grøn Pulje kan ikke støtte erhvervsprojekter.
Enkeltpersoner vil også kunne søge ordningen, men det kræver, at der er tale om støtte til et almennyttigt
projekt, som falder ind under de nævnte formål.

Hvornår kan man søge
Midlerne udloddes i forbindelse med, at det nye anlæg for vedvarende energi sættes i drift.
Der vil blive annonceret på Lemvig Kommunes informationsside i Lokalavisen, på kommunens hjemmeside
og kommunens Facebook side.
Samtidig med at muligheden for at søge bliver annonceret vil der blive afholdt borgermøde i det område,
hvor anlægget etableres.
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Link til Lemvig Kommunes Klimahandlingsplan: https://www.lemvig.dk/politik/vision-politikker-ogstrategier/planer/dk2020-klimahandlingsplan
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Hvordan søger man
Der skal udfyldes et kort ansøgningsskema. Skemaet skal sendes til den adresse, som er angivet på
skemaet.
Hvis man har uddybende materiale, f.eks. projektbeskrivelse eller andet, er man meget velkommen til at
sende dette ind sammen med ansøgningen. Sammen med ansøgningen skal man medsende indhentede
priser på udgifterne i projektet, det kan være indhentede tilbud, priser hentet fra hjemmesider eller andet,
som dokumenterer projektets budget.
Det er også vigtigt, at man undersøger, om der skal søges tilladelser i forbindelse med projektet, og om
projektet overholder lokalplaner eller andre restriktioner, som kan påvirke muligheden for at gennemføre
projektet.
Husk også, at der til et godt projekt hører en realistisk tidsplan, et gennemarbejdet budget og eventuelt en
finansieringsplan.

Skiltning og formidling af projektet
Formålet med ordningen er at gavne den grønne omstilling, i bred forstand. Husk derfor at angive i din
ansøgning, om projektet har et indhold, som gavner den grønne omstilling – og meget gerne om den kan
ses i sammenhæng med Lemvig Kommunes Klimahandlingsplan. Projekter, som gavner den grønne
omstilling, vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte.
Du skal derfor i din ansøgning beskrive, hvordan der informeres om projektet, og hvordan skiltning og
information om projektet foregår – og hvordan projektets resultater formidles.

Hvem behandler ansøgningen
Lemvig Kommune har indgået aftale med VESTviden ApS om administration af ordningen i Lemvig
Kommune.
Det betyder, at VESTviden står for den første sagsbehandling af ansøgninger, herunder information,
afholdelse af borgermøde, vejledning af ansøgere og modtagelse af ansøgning.
Sagerne videresendes herefter med indstilling til Lemvig Kommune, Økonomi- og Erhvervsudvalget, som
træffer afgørelse i sagerne.
Fra midlerne er annonceret til der foreligger endelig afgørelse vil der typisk gå ca. tre måneder.
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Hvor meget kan man få i støtte
Støttebeløbet fastsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der kan principielt søges op til 100 % af
udgifterne i projektet.
Det er vigtigt, at man i ansøgningen tilkendegiver, om man har anden finansiering til sit projekt. Herunder
også, om man har søgt – eller overvejer at søge – finansiering andre steder fra.
Hvis der bevilges støtte udbetales den ved, at Lemvig Kommune betaler fakturaer for de ydelser og indkøb,
som er omfattet af støtten. Foreningen, som opnår støtte til sig projekt, skal således ikke lægge penge ud
for ordningen.
Ansøgere, som bevilges støtte, vil sammen med tilsagnet modtage retningslinjer, hvor vilkår og procedure
fremgår.

Hvis du bliver bevilget støtte til dit projekt.
Lemvig Kommune forventer, at du i forbindelse med dit projekt gør opmærksom på, at det modtager støtte
gennem Grøn Pulje, Lemvig Kommune. I dit bevillingsbrev vil der være henvisning til logo, som skal
anvendes.
Da det er Lemvig Kommune, som varetager betalingerne og administrerer projektet. Den bevilgede støtte
vil være med moms.

Spørgsmål og information
Som nævnt ovenfor har Lemvig Kommune indgået aftale med VESTviden ApS om administration af
ordningen. Ansøgere – og andre – er derfor altid velkomne til at rette henvendelse til Flemming Jensen,
VESTviden vedr. Grøn Pulje. Kontaktoplysninger:
Adresse: VESTviden ApS, Isværket, Havnen 66, 7620 Lemvig.
Mail: flemming@vestviden.dk
Telefon: 30 53 83 80

