Lokale Grønne Partnerskaber
Tilskudsordning:
-understøtte det lokale
engagement og medejerskab for
naturen
- Aftale mellem Miljøministeriet,
Naturstyrelsen, Kommunernes
Landsforening, Friluftsrådet og
Danmarks
Naturfredningsforening.

Helsingør:
Snorkelsti og kystfriluftsskilte

Pulje og partner
• 30 millioner kr.
• i puljer på 5 mio. kr. om året i perioden
2010-2015 til lokale grønne
partnerskabsprojekter.
• Partner = ligeværdigt samarbejde bidrag
– frivillig ulønnet arbejdskraft (foreninger,
borgergrupper ect.)
– Penge eller lønnet arbejdskraft (fx
kommunale medarbejdere)
– arealer, bygninger, materialer og
faciliteter
– IKKE sponsorer

MBT rute Julsø

Frister og økonomi
Ansøgningsfrister
• Tre ansøgningsfrister hvert år: 1.
januar, 1. maj og 1. september.
• gives normalt højst et tilskud på
50 % af de samlede udgifter til
projektet
• tilskuddet kan højst udgøre
400.000 kr.
• Man kan sagtens søge
finansiering hos både
Naturstyrelsen og Friluftsrådet!

Bekæmpelse af "Rynkebladet
strandrose" på Ajstrup Strand

Tips- og Lottomidler hos Friluftsrådets
• Friluftsrådet administrerer Tips- og
Lottomidler til friluftslivet
• støtter projekter, som giver mulighed for at
komme ud og opleve naturen.
• Der er tre ansøgningsfrister hvert år: 1. marts,
1. juli og 1. november.
• NB! Friluftsrådet støtter på årsbasis mere end
600 projekter med over 50 millioner kr.

Kriterier – hvad kræves for tilskud?
Et projekt skal handle om et eller flere af disse emner
• Forbedring af naturen - Fx gennem græsning, rydning af opvækst samt
mindre naturgenopretningsprojekter
• Forbedring af mulighederne for friluftsliv - Fx bedre adgang til naturen,
nye faciliteter for friluftslivet, nye målgrupper
• Styrker oplevelser og viden om natur - Fx arrangementer om friluftsliv og
sundhed
–
–
–
–
–
–

folkelig inddragelse (frivillige ulønnede arbejdstimer)
lokal opbakning (Grønt Dialogforums opbakning)
Lang varighed prioriteres over tidsbegrænset
offentlig adgang
faciliteter skal vedligeholdes mindst 5 år efter etablering
være rettet mod det åbne land, dog kan aktiviteter, som
sammenkæder byområder med rekreative områder i det åbne land,
imødekommes, mens byparker og lignende ikke kan støttes
– projektet skal finansieres med over 50 % fra andre sider.

Projekter - friluftsliv

Bornholms skivenner Langrendsspor

Oplevelsessti
Friluftsliv
fuglehuse,
fugletårne,
formidling
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Nye projekter
• Her er plads til nye ideer…

MERE VIDEN:
http://www.groennepartnerskaber.dk/

