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Emne SV: Ansøgning om midler til realisering af LUP-projekt
Afsender <alice.brun@godmail.dk>
Modtager <alice.brun@godmail.dk>
Cc Trille G. Jacobsen <trille.g.jacobsen@gmail.com>
Dato 2022-12-28 12:28

Hej Alice.

 

Tak for jeres ansøgning, som Klima-, Vækst-, og udviklingsudvalget har behandlet i sidste uge.

Udvalget har besluttet at imødekomme ansøgningen med det ansøgte beløb på kr. 240.000.

 

 

Der er følgende regler for at få tilskuddet udbetalt:

 

•                 Bevillingen gælder et år fra dags dato.

•                 I kan få pengene udbetalt, når projektet er gennemført.

•                 Væsentlige ændringer skal godkendes af udvalget/forvaltningen inden gennemførelsen. Er
du i tvivl så kontakt os.

•                 Der skal indsendes et regnskab over de indtægter og udgifter, der er omfattet af
tilskuddet.

•                 Der skal medsendes en kopi af bilagene, der hører til regnskabet.

•                 I skal skrive et kort referat om projektforløbet og resultatet.

•                 I skal indsende et par fotos eller en lille film af forløbet – som vi evt. vil bruge på Facebook

•                 Alt dette skal I indsende inden to måneder efter gennemførelsen.

 

KLAGEVEJLEDNING: Klima-, Vækst-, og udviklingsudvalget beslutninger kan ikke påklages. Såfremt du
er utilfreds med sagsbehandlingen, kan du vælge at rette henvendelse til Ankestyrelsen for at klage
over kommunens forvaltning. Ankestyrelsen behandler ikke som sådan klager, men kan vælge at
optage sager af egen drift. Hvis Ankestyrelsen optager din sag og ikke finder kommunen har behandlet
sagen korrekt,  kan Klima-, Vækst-, og udviklingsudvalget blive pålagt at skulle genbehandle sagen.

 

Hvis I har spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte mig.

Klima-, Vækst-, og udviklingsudvalget ønsker jer held og lykke med det spændende initiativ.

 

 

Venlig hilsen

Karin Lorenzen Kjærgaard

Landdistriktskoordinator

Udvikling & Projekter
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Plan & Udvikling

 

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 81 79 - Mobil +45 22 25 76 49 - E-
mail kalkj@toender.dk

 

 

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter
reglerne om databeskyttelse. Læs mere her

 

Fra: alice.brun@godmail.dk <alice.brun@godmail.dk>
Sendt: 5. september 2022 16:54
Til: Karin Lorenzen Kjærgaard <kalkj@toender.dk>
Cc: Trille G. Jacobsen <trille.g.jacobsen@gmail.com>
Emne: Ansøgning om midler �l realisering af LUP-projekt

 

Hej Karin

Jeg vedhæfter en ajourført ansøgning med bilag til Klima,- Vækst- og Udviklingsudvalgets LUP-pulje.

Hvis der mangler oplysninger, må du sige til.

Venlig hilsen
Alice

Visby Lokalråd
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