Områdefornyelse Bavnehøjs

aktivitetspulje:

Nye traditioner
og synlige fodaftryk
Områdefornyelsens pulje skal fremme byliv, naboskab samt nye fællesskaber og traditioner i
Bavnehøj. Puljeprojekterne skal styrke det lokale samarbejde og nye samarbejder på tværs af de
mange beboere og lokale aktører.
Puljen støtter sociale, kulturelle eller fysiske initiativer, der ligger inden for områdefornyelsens
geografiske område. Projekterne vil skabe anledninger til at mødes og sætte kvarterets eksisterende og nye mødesteder i spil gennem forskellige aktiviteter. Puljen bidrager på den måde til
at understøtte og udvikle de mødesteder og lokale netværk, områdefornyelsen arbejder for at
styrke.
Det er visionen, at puljeprojekterne lever videre, når de er afsluttede. F.eks. i form af en ny tradition på et af kvarterets nuværende eller nye mødesteder, en ny idé, der kan bygges videre på
eller i kraft af et nyt lokalt samarbejde, som fortsat giver tilbage til kvarteret, når puljeprojektet er
afsluttet. På den måde sætter ethvert puljeprojekt et synligt fodaftryk i Bavnehøj.

Hvem kan søge?
Privatpersoner, foreninger, erhvervsdrivende, virksomheder, gård- og vejlaug, institutioner og interessefællesskaber med et CPR- eller CVR-nummer. Lokale beboere og aktører med tilknytning
til Bavnehøj prioriteres.

Ansøgningskrav
Dit projekt skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til støtte:
•
•
•

Puljen skal søges i et samarbejde mellem to eller flere aktører, hvoraf min. én aktør 			
er lokalt forankret i Bavnehøj.
Projekterne skal være synlige og i udgangspunktet åbne for alle.
Projekterne skal finde sted inden for områdefornyelsens geografiske område 			
(se kort på sidste side).
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Puljeudvalget vil derudover prioritere projekter...
•
•
•
•
•
•
•

•
•

der involverer og engagerer lokale beboere i Bavnehøj
der henvender sig til forskellige målgrupper på tværs af Bavnehøj
der prioriterer frivilligt engagement
der involverer aktører på tværs af hele 2450 København SV og dermed binder 			
Bavnehøj og det gamle og nye Sydhavnen tættere sammen
der skaber nye samarbejder og stærkere forbindelser til de omkringliggende kvar-			
terer (f.eks. Jernbanebyen, Valby, Carlsberg eller Vesterbro)
som har en rimelig egen- eller medfinansiering i form af f.eks. økonomi, lokaler 			
eller frivillig arbejdskraft
der finder sted på de mødesteder, som områdefornyelsen arbejder for at styrke.
		
Puljeudvalget prioriterer samtidig at støtte flere forskellige mødesteder, som 			
fremgår af områdefornyelsens kvarterplan
der understøtter et eller flere af områdefornyelsens projekter, som er beskrevet i 			
kvarterplanen
der skaber en varig værdi, f.eks. ved at have skabt en ny tradition på et af kvarterets 			
mødesteder eller i form af et fortløbende samarbejde mellem ansøgerne, der også 			
kommer kvarteret til gode, når puljeprojektet er afsluttet.

Jo flere opfyldte prioriteter, jo større er chancen for at opnå støtte.

Hvor meget kan man søge?
•

Max 40.000 kr.

Hvad kan man søge støtte til?
•
•

Puljen støtter sociale, kulturelle eller fysiske initiativer.
Der kan bl.a. søges støtte til materielle omkostninger (f.eks. byggematerialer, kom-		
munikationsmateriale, leje af scene eller andet udstyr o.lign.) og honorar, der er 		
nødvendige for at sikre projektets gennemførelse (f.eks. lydtekniker, musiker, 			
kunstner o.lign.)

Hvad støtter puljen IKKE?
•
•
•
•
•
•

Projekter, der allerede er gennemført på ansøgningstidspunktet
Udstyr eller inventar, der bliver i ansøgers personlige varetægt
Varige driftsudgifter
Anlægsudgifter, driftsudgifter, aktiviteter eller materialer, som direkte kan henføres til en
virksomheds, forenings eller institutions eksisterende primære drift
Udgifter til lokaleleje i egne lokaler
Studieture
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MERE INFORMATION
Ansøgningsfrister
Puljen har ansøgningsfrist 15. august, 1. oktober, 1. december, 1. februar, 1. april og 1. juni.
Puljen kan søges i 2021, 2022 og 2023 med start 15. august 2021. Deadline er kl. 12.00.

Hvordan søger du?
Anvend det digitale ansøgningsskema, der ligger her: kk.dk/omraadefornyelsebavnehoej
Husk at vedhæfte budgetskema og evt. relevante bilag som f.eks. en uddybende projektbeskrivelse.

Hvornår får du svar på din ansøgning?
Du kan forvente svar pr. mail senest 3 uger efter ansøgningsfristen.
Alle ansøgninger behandles af et puljeudvalg bestående af lokale beboere og aktører.
OBS: Grundet efterårsferie er fristen for svar i oktober 4 uger efter ansøgningsfrist.

Udbetaling
Hvis puljeudvalget støtter projektet, modtager du et tilsagn pr. mail. Støttebeløbet kan udbetales
i max 2 rater. 50% af det ansøgte beløb kan udbetales på forhånd. De sidste 50% udbetales, når
regnskab og evaluering er godkendt af sekretariatet. Ved forudbetaling gøres modtageren personligt ansvarlig for det udbetalte beløb, indtil et endeligt regnskab er modtaget og godkendt af
sekretariatet. En eventuel ikke anvendt del af det bevilgede beløb eller overskud skal tilbagebetales til områdefornyelsen.

Regnskab og evaluering
Når projektet er afsluttet, skal du sende regnskab og kvitteringer/bilag til områdefornyelsens
sekretariat: bavnehoej@tmf.kk.dk. Sekretariatet skal bruge dokumentation for alle udgifter og
evt. indtægter for at kunne udbetale alle pengene. Sammen med regnskabet skal du indsende et
evalueringsskema samt dokumentation for at projektet er gennemført, f.eks. billeder eller video.
Regnskab, bilag og evalueringsskema skal indsendes pr. mail senest 1 måned efter, at projektet er
afsluttet. Projekter skal være afviklet inden for 6 måneder efter modtagelse af tilsagnet. Herefter
kan bevillingen trækkes tilbage.

Husk…
•
•
•

at indhente tilladelser til dit arrangement fra grundejere eller hos kommunen, 			
hvis det foregår udendørs (kk.dk/arrangementer)
at undersøge om dit arrangement skal godkendes hos brandmyndigheder og/eller hos
Københavns Politi
at det skal være sjovt at gennemføre et projekt eller afholde et arrangement, så spørg områdefornyelsens sekretariat til råds, hvis du har spørgsmål eller mangler hjælp.

Har du spørgsmål til puljen eller brug for hjælp til din ansøgning, så kontakt områdefornyelsens
sekretariat på bavnehoej@tmf.kk.dk.
Har du specifikke spørgsmål vedr. budget og økonomi, så kontakt områdefornyelsens 		
økonomimedarbejder Lennart på adm_omraadefornyelse@kk.dk
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VESTERBRO
CARLSBERG
CARLSBERG
STATION

SYDHAVN
STATION

SJÆLØR

SJÆLØR
STATION
DET GAMLE SYDHAVN
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