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Indkaldelse af renoveringsprojekter 2014

Der er i 2014 afsat en pulje på 3,0 mio. kr. på kommunens budget til renoveringsprojekter til selvejende
haller og idrætsanlæg, samt klubhuse og andre private idrætsanlæg ejet af foreninger.
Private anlæg, hvor foreninger sidder til leje støttes ikke.

Der kan indtil søndag d. 1. december 2013 indsendes ansøgninger til renoveringspuljen. Efter denne
dato vil indsendte projekter ikke indgå i prioriteringen.
Ansøgningen sendes til fritid@norddjurs.dk, hvorfra I vil modtage en bekræftelse snarest herefter.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
•

hvilken facilitet ansøgningen vedrører

•

beskrivelse/begrundelse for renoveringsprojektet

•

budget eller overslag/tilbud på arbejdet – gerne medsendt konkret tilbud på arbejdet

•

evt. hvornår arbejdet ønskes udført

Der skal ikke benyttes særligt skema.

Kultur- og udviklingsafdelingen nedsætter i samråd med drift og teknik en arbejdsgruppe med
repræsentanter fra Norddjurs Idrætsråd. Arbejdsgruppen vil besigtige en del af de faciliteter, der har
indsendt ansøgninger. Umiddelbart efter besigtigelsen vil arbejdsgruppen foretage en prioritering af
projekterne.

Følgende parametre vil indgå i prioriteringen af indsendte projekter:
•

nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager

•

nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift

•

tiltag af energibesparende hensyn

•

tiltag af effektiviserende/fleksible årsager

•

tilbygning eller ombygning

•

evt. tidligere tilsagn fra puljen
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Kultur- og udviklingsudvalget forventes at behandle sagen på december mødet, evt. først i januar, og
indsendte projekter vil derfor kunne forvente tilsagn eller afslag senest ved udgangen af februar måned.
Herefter vil projekterne blive udmøntet med hjælp fra Steen Hougaard Andersen, drift og teknik.

Med venlig hilsen
Tommy Sørensen
Fritidskonsulent

Norddjurs Kommune · Torvet 3 · 8500 Grenaa
Tlf: 89 59 10 00 · www.norddjurs.dk · CVR nr. 29 18 99 86
Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: 8.30-15.00 · Torsdag: 8.30-17.00 · Fredag: 8.30-12.00

