Vejledning og Kriterier for
Udviklingspuljen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets udviklingspulje støtter udviklingsprojekter og events
indenfor turisme, bosætning og erhverv.

Hvem kan søge
Udviklingspuljen kan søges af:
-

Foreninger
Selvejende institutioner
Morsø Kommune

Der søges om et tilskud, som er medfinansiering til udviklingsprojekter og events.
Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til aktiviteter, som allerede er afholdt.

Vurdering af projekter
Formålet med udviklingspuljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter og events
som bidrager til:
-

Branding af Mors
Bosætning på Mors
Branding af Nykøbing som Skaldyrshovedstad
Den gode historie
Større turismeomsætning

Samtidig lægger udvalget vægt på, at udviklingsprojekter og events:
-

Repræsenterer nyudvikling
Er særligt enestående for Mors
Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
Involverer flere samarbejdsparter
Er et tilbagevendende event
Er økonomisk bæredygtigt dvs. om projektet forventes at kunne opretholdes uden
fremtidig støtte fra puljen og Morsø Kommune

Ansøgninger vurderes ud fra ovenstående. Det er ikke nødvendigt, at alle kriterier er opfyldt.
Det vil altid være er en individuel vurdering af ansøgningerne, om der skal gives støtte og i
givet fald, hvilket beløb der støttes med.
Udvalget har fokus på, at der kan fremvises et budget, der kan gøre projektet selvbærende på
sigt.
Udviklingspuljen søges ved at udfylde og indsende et ansøgningsskema.
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Mulighed for samarbejdsaftale med events
Der er mulighed for, at Morsø Kommune indgår en samarbejdsaftale med større og særlige
events, som i høj grad bidrager til Udviklingspuljens formål mv. Samtidig kan en
samarbejdsaftale være med til at sikre et mere stabilt og langsigtet samarbejde med fokus på
udvikling.
Samarbejdsaftalen vil som udgangspunkt være etårig med mulighed for forlængelse, når
budgettet for det efterfølgende år er godkendt i Kommunalbestyrelsen.
Samarbejdsaftalen skal indeholde:
1. Mål for aktiviteter
2. Forventninger til effekt på særlige områder
3. Økonomi
4. Tidsplan
5. Morsø Kommunes indsats og hjælp
Formålet med en samarbejdsaftale er at understøtte, at events bliver løftet kvalitetsmæssigt
og turistmæssigt og Morsø Kommunes rolle bliver klargjort.

Beslutning om tilskud
Beslutning om bevilling af tilskud fra Udviklingspuljen træffes i Beskæftigelses- og
Erhvervsudvalget. Udvalget holder møde en gang om måneden dog ikke i juli.
Udviklingspuljen er i 2021 på 800.000 kr.

Ansøg om tilskud
Når I ansøger udviklingspuljen, anvendes ansøgningsskemaet, som kan downloades fra
www.mors.dk/politik/udviklingspuljen-beu
Det er vigtigt, at budgettet i ansøgningsskemaet er med til at tydeliggøre, at projektet kan
blive selvbærende efter projektperioden. Her kan fx foreningens regnskab være med til at
dokumentere dette.
Ansøgningsskemaet og eventuelle bilag sendes via mail til cj@morsoe.dk

Udbetaling af tilskud og afrapportering
Der udbetales tilskud, når der foreligger dokumentation for afholdte udgifter jf. budgettet.
CVR-nummer eller SE-nummer skal opgives og tilskuddet udbetales til NemKonto.
På tilskud over 50.000 kr. ønskes der også en skriftlig rapportering af, hvordan projektet er
gennemført. Denne afrapportering vil komme på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets
dagsorden til orientering. Udvalget kan også ønske en mundtlig gennemgang på deres møde.
På tilskud på 50.000 kr. og derunder ønskes en kort dokumentation for, at projektet er
gennemført. Det kan f.eks. være billeder, annonce eller lignende.
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Hvis der er indgået en samarbejdsaftale, vil evalueringen af samarbejdsaftalen ske via
dialogmøde med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. I forbindelse med evalueringen
redegøres for, hvordan midlerne fra udviklingspuljen er anvendt.

Kontakt
Center for Kultur, Fritid og Turisme, Christina Jensen, cj@morsoe.dk, 9970 7009.

Markedsføring af projekter
Ansøgere kan synliggøre aktiviteter i kalenderen for arrangementer på Mors – opret jeres
arrangement på kalender.mors.dk
I markedsføringsmateriale er ansøgere velkomne til at bruge logoet MORS (med øen).

Vejledning og Kriterier for Udviklingspuljen er godkendt i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
juni 2019.
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