Ansøgningsskema
Landdistriktsanlægspuljen

Ansøgning om tilskud fra
Jammerbugt Kommunes
Landdistriktsanlægspulje

Læs venligst ” Retningslinjer for tildeling af støtte til landdistriktsanlægspuljen”, inden ansøgningsskemaet
udfyldes. For at ansøgningen kan behandles, skal ansøger udfylde samtlige punkter i ansøgningsskemaet.
Ansøger må ikke henvise til bilag for så vidt angår ansøgningsskemaets punkt 1-6.
Ansøgningen skal sendes elektronisk til: projekttilskud@jammerbugt.dk
Husk at vedlægge jeres vedtægter, seneste regnskab og driftsbudget for projektet.

Ansøgningsskema
1. Projektets titel:
Birkelse Multibane

2. Kortfattet beskrivelse af projektet:
Multibane etableres på arealet i forbindelse med Birkelse Stadion.
Specifikation: Multibane 13 x 21 m i vedligeholdelsesfri bander med låge. Kunstgræs som underlag.
Tilbehør: Basketbold kurve samt interaktivt scoreboard/bibtest anlæg.
Banen skal give byens unge et attraktivt lokalt redskab til udfyldelse af fritiden med leg og sport.
Banen placeres i forbindelse med eksisterende sportsanlæg og tænkes prioriteret i eftermiddagstimerne til
Birkelse Idrætsforenings aktiviteter med ungdomshold fra 5-10 år.
Banen placeres med en afstand til eksisterende Friskole på under 30 m og tænkes anvendt af skolen til
udendørs leg/bevægelse/læring i skoletiden.

3. Ansøger søger om tilskud eller underskudsdækning

Vi søger om et tilskud

X

Vi søger om underskudsdækning
Hvilket beløb søges der om:
I alt

135.000

kr.

4. Ansøgers navn, adresse og telefonnummer - På vegne af BRIG (se pkt. 8).
Navn: Birkelse Idrætsforening
Adresse: Gl. Landevej 62B

Post nr. 9440

By: Aabybro

Telefon (privat): 41878323
Telefon (arbejde):

Eventuelt lokalnr:

Projektets kontaktperson: Bjarne Terkelsen
E-mail adresse: terkel@turbopost.dk

5. Hvad er projektadressen (Hvis adressen ikke oplyses behandles ansøgningen ikke):
Gl. Landevej 62 (Birkelse Stadion)

6. Er ansøger en:
X

Forening (For foreninger skal der vedlægges kopi af vedtægter)
Er vedtægter vedlagt

X Ja

Nej

Selvejende institution eller lignende
Andet, angiv her hvad:

7. Er der søgt/opnået tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere?
Søgt:

X

Opnået:

I givet fald skal tilskudsgiver og det ansøgte/opnåede tilskud anføres:
DIF og DGI's Foreningspulje - kr. 30.000
SE Vækstpulje Nyfos - kr. 100.000
Lokale- og Anlægsfonden - 100.000
Realdania - kr. 100.000
Spar Nord fonden - kr. 50.000
Nordea fonden - kr. 50.000
Den Obelske Familiefond - kr. 50.000

8. Nærmere beskrivelse af projektet (der kan eventuelt vedlægges bilag, max fire sider):
Baggrund:
Birkelse og Ryaa er uden et nutidigt udendørs samlingssted til leg og bevægelse.
Møde i det lokale Landdistriktsudvalg 16 januar, 2019. Referat vedlagt.
Projektet er opstået som resultat af en prioritering af de lokale ønsker om udvikling af Birkelse og Ryaa.
Formål:
At skabe et attraktivt, nutidigt, udendørs tilbud til leg og bevægelse for de unge i Birkelse og Ryaa.
Med et kunststof underlag samt belysning at skabe grundlag for udvidelse af udendørs aktiviteter i såvel
foreningsregi som skole og fritid.
Projektets aktiviteter:
- give byens unge et attraktivt lokalt redskab til udfyldelse af fritiden med leg og sport.
- støtte Birkelse Idrætsforenings arbejde med de yngste fodboldspillere i alderen 5-12 år.
- støtte Birkelse Idrætsforenings arbejde med aktivering af seniorer i alderen 60+.
- understøtte Vedsted Friskoles muligheder for udendørs aktiviteter inden for leg og bevægelse.
Projektets deltagere:
Birkelse/Ryaa informationsgruppe (BRIG) bestående af:
Birkelse Borgerforening, Birkelse Idrætsforening, Vedsted Gymnastikforening, Initiativgruppen for Birkelse,
Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa.
Projektets samarbejdspartnere:
Vedsted Friskole.
Tidsplan:
3. kvartal 2019:
Projektbeskrivelse og beslutning om fysisk placering.
Konkretisering af lokale midler.
4. kvartal 2019:
Afgrænsning af projektøkonomi, herunder indhentning af overslag fra leverandør.
Ansøgning om Landdistriktsmidler.
Ansøgninger om midler fra DIF og DGI's foreningspulje.
Ansøgning af fondsmidler.
1. kvartal 2020:
Projektdetaljering inkl. tegninger.
Indhentning af bindende tilbud fra leverandør.
Ansøgning af diverse tilladelser.
2. kvartal 2020
Afklaring af fondstilsagn/afslag.
Evt. yderligere ansøgninger om fondsmidler.
Kontraktunderskrivelse, inklusive dato for projektudførelse.
3. kvartal 2020
Etablering af Multibane. Projektafslutning inden 1. oktober 2020.
Fremtidig drift:
Birkelse Idrætsforening varetager det daglige ansvar for drift og vedligehold.
Medlemmerne af BRIG (se pkt. 8) tilvejebringer årlig økonomi til energi og vedligehold , skønnet til kr.
15.000.

8. Specifikation af projektets budget
Projektets udgifter
Komplet 13 x 21 meter multibane inklusiv:
- Bundopbygning (udgravning, stabilgrus, afretning, mm.)
- Montage af banen
- Udlægning og tilretning af kunstgræs
- Hvide linjer
- 2 Endemål
- DBU Låge/indgang

413.000

kr.

Belysning - 14 lamper, inkl. montering

43.000

kr.

Basketbold standere samt scoreboard/bibtest anlæg

48.000

kr.

Diverse uforudsete udgifter

36.000

kr.

Lokale midler: (bindende tilsagn givet)

50.000

kr.

Kommunale midler (Landistriktspuljen)

135.000

kr.

Fonde samt øvrig pulje, fjr. pkt. 7.

480.000

kr.

alt inkl. moms

540.000

kr.

Projektets finansiering (indtægter)

alt inkl. moms

665.000

kr.

9. Frivilligt arbejde
Beskriv hvilke opgaver som i projektet udføres af frivillige.
Projektbeskrivelse, udarbejdelse af ansøgninger til kommune, udarbejdelse af fondsansøgninger, drift og
tilsyn af banen(vicevært fra Birkelse Idrætsforening) - når etableret .

10. Tilladelser
Hvis projektet kræver tilladelser af planmæssig karakter:
Er der søgt de nødvendige tilladelser til projektet

Ja

X Nej

Er der givet de nødvendige tilladelser

Ja

X Nej

I givet fald anfør, hvilke tilladelser der er søgt og evt. givet.
Søges i 1. kvartal 2020 med forventet godkendelser 2. kvartal 2020.

