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Initiativpuljen – Genopdagelsen af Bredgade 
 
I perioden 2016-2017 er det borgerne i Langå, der får mulighed for at hjælpe med at undersøge Bredgades 
potentiale gennem afprøvning af egne ideer.  
 
Har I en god idé, der kan understøtte projektets formål og få afprøvet nye tiltag, der bringer mere aktivitet og 
liv til Bredgade, så er der mulighed for at søge op til 5000 kr.  
 
Projektet skal være midlertidigt, lokaliseret i Bredgade, bidrage til bylivet i Bredgade og må ikke være 
kommercielt.  
I får økonomisk støtte til jeres projekt, forudsat at I lægger en frivillig indsats i projektets gennemførelse. 
Pengene skal som udgangspunkt bruges til materialer ol. og ikke arbejdsløn.  
Husk at gemme dokumentation for udgifterne, det er en forudsætning for at få støtten udbetalt. 
 
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, og af hvordan det bidrager til Bredgades udvikling 
og hvilken frivillig indsats I vil lægge i projektet. 
 
Ansøgningen sendes til projektkoordinator mia.norlund.jensen@randers.dk og vil løbende blive taget op i 
Bredgadegruppen (se også: http://langaa.dk/langaa-i-udvikling/bredgadegruppen/ ).  
 
I kan forvente svar på ansøgningen i løbet af ca 4-6 uger. 
 
Initiativpuljens formål 
Initiativpuljen har til formål at støtte mindre projekter, der afprøver fysiske eller kulturelle tiltag i Bredgade 
gennem nye initiativer og aktiviteter med henblik på at udvikle bymidten. Midlerne kan således blive tildelt 
enkeltpersoner, foreninger eller grupper, der ønsker at afprøve en helt ny anvendelse af gaderummet, 
bygningernes forarealer, eller ikke-kommercielle aktivitet i tomme butikslokaler. Midlerne skal fortrinsvis gå til 
materialestøtte og eventuelt også lokaleleje på særlige vilkår, eksempelvis strøm, varme og slutrengøring. 
.  
 
Ansøgergruppe 
Alle interessenter kan ansøge om op til 5000 kr.fra puljen til småprojekter. 
Kan du omformulere denne sætning, jeg forstår ikke helt hvad der menes med den?:Bredgadegruppen 
forbeholder sig retten til at evaluere puljen løbende og senest ved uddeling sammenlagt af 50.000 kr. 
 
Vurdering af ansøgninger 
I vurderingen bliver der blandt andet set på: 
- Om projektet kan fungere som eksempel på mulig byudvikling 
- Om projektet kan medføre ny aktivitet i Bredgade 
- Om projektet kan medføre anderledes brug af Bredgade 
- Om projektet kan medføre aktivitet for en ny målgruppe. 
- Om aktiviteten kan være kendt andre steder fra, men er ny og særligt udviklende for Bredgade 
- Om projektet indebærer midlertidig aktivering af tomme butikslokaler 
Ansøgerne skal også selv medvirke til at finansiere projektet, fx i form af egen arbejdskraft mv. 
Det skal fremgå af ansøgningen, hvor længe projektet forventes at løbe og hvornår det betragtes som 
afsluttet. 
 
Projekter, der falder udenfor initiativpuljens område, er eksempelvis: 
- Traditionelle og forventelige foreningstiltag med en kendt aktivitet 
- Driftsopgaver 

- Aflønning af rådgivere 
- Aflønning af ansøger 
 
Afgørelser 
Bredgadegruppen kan vælge at imødekomme den enkelte ansøgning helt eller delvist. 
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Bredgadegruppen bedømmer projekterne ud fra ovenstående og ser på hvordan de passer ind i 

Forsøgsprojektet Vores Bredgade (se http://langaa.dk/wp-content/uploads/2015/04/langaa-
bredgadegruppen-Ans%C3%B8gning-til-mbbl-fors%C3%B8gspulje.pdf ) 
 
Udvalget kan betinge sig, at bevilget udstyr bliver tildelt ansøgeren i en bestemt periode, og at 
udstyret skal indgå i events og evt. også bliver stillet til rådighed for andre projekter. 
 
 
Afrapportering 
Ansøgere, der har modtaget tilskud, skal indsende evalueringsskema samt dokumentation for 
anvendelse af modtagne midler senest 14 dage efter at projektet er afsluttet. 
 
 

Projektets Ide? 
Hvad vil du/I søge om støtte til? 

 

 

Hvordan projektet bidrager til Bredgade? 
Det kan være forbedret ophold, aktivering af en ny 
målgruppe, socialt mødested mv. 

 

Evaluering af projektet  
(vedlæg fotodokumentation) 
 
Kom der det ønskede ud af projektet? 
 
Skulle noget være anderledes en anden gang? 
 
Hvad lykkedes godt? 
 
Hvordan blev projektet taget imod af folk i 
Bredgade? 
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Andre Bemærkninger?  

Husk der skal indsendes dokumentation for de brugte midler senest 14 dage efter at projektet er afsluttet. 
Sendes til mia.norlund.jensen@randers.dk 


