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Kriterier og krav til ansøgning til for bylivspuljen 2021 i Nyborg  
 

Bylivspuljens formål er at understøtte en attraktiv bymidte i Nyborg ved at støtte initiativer, der 
skaber byliv. Det er endvidere et særskilt formål med puljen at engagere borgere og foreninger i 
byens udvikling.  

Der er afsat 200.000 kr. til bylivspuljen i både 2019 og 2020. De midler der ikke er blevet tildelt i 
2019/20 overgår til puljen i 2021. Der kan gives støtte på op til 20.000 kr. pr. ansøgning.  

I det følgende kan du læse om de kriterier det ansøgte projekt skal leve op til, og om hvilke krav 
der stilles. 
 

Hvem kan søge? 

Følgende kan ansøge om støtte til et projekt fra bylivspuljen: 

 Privatpersoner, foreninger og til formålet etablerede sammenslutninger. 

 Rent kommercielle aktører kan søge under forudsætning af, at projektet ikke tjener til 
markedsføring af virksomheden eller dets produkter. 

Hvis du er under 18 år skal du huske at få en underskrift fra din forælder/værge. 

 

Hvordan fungerer det? 

Der kan søges om økonomisk støtte på op til 20.000 kr. til et tiltag, der lever op til en række krav 
og falder indenfor én eller flere kriterier, som beskrevet længere nede. 

Som ansøger er du ansvarlig for at etablere og drive projektet.  

Nyborg Kommune betaler regningerne og vil have ejerskabet til alt der indkøbes for 
støttepengene. Det betyder i praksis, at Nyborg Kommune overtager de indkøbte elementer, når 
de nedtages fra det offentlige rum. 
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Kriterier for støtte 

Projekter der opfylder én eller flere af nedenstående kriterier kan komme i betragtning til støtte 
fra bylivspuljen. 

 Bidrager til at skabe liv i byen.  

 Bidrager til at skabe en spændende og attraktiv by.  

 Bidrager til kunst i det offentlige rum. 

 Bidrager til natur i det offentlig rum. 

 Bidrager til forståelsen af Nyborgs kulturarv. 

Se desuden afsnittet Ansøgning og udvælgelse på side 3. 

 

Krav 

Projekter der skal kvalificeres til at komme i betragtning til støtte via bylivspuljen skal opfylde 
alle nedenstående punkter: 

 Projektområdet ligger indenfor eller ved afgrænsningen markeret på kortbilaget, og 
afvikles/opsættes i det offentlige rum. 

 Projektet skal komme en bred offentlighed til gavn og må ikke alene eller i væsentlig 
grad komme privatpersoner til gavn. 

 Projektet er offentligt tilgængeligt eller kan benyttes af en bred målgruppe. 

 Projektet må ikke påføre Nyborg Kommune en drifts- eller vedligeholdelsesudgift og skal 
i øvrigt kunne afvikles uden omkostninger for Nyborg Kommune. 

 Projektet må ikke generere indtægter / må ikke være kommercielt. 

 Projekter må ikke være igangsat på ansøgningstidspunktet eller før eventuelt tilsagn om 
støtte er modtaget. 

Der kan endvidere ikke alene søges støtte til drift eller om tilskud til den frivillige arbejdskraft, 
som ansøgerne lægger i at planlægge og udføre projektet. Der kan derimod søges om tilskud til 
fx materiel, lokaleleje og honorar til oplægsholder, som er nødvendige for at gennemføre 
projektet. 

 

Eksempler på projekter 

Herunder følger tre eksempler på projekter, der vil kunne kvalificere sig til at komme i 
betragtning til støtte:  

 Indretning af midlertidige byhaver til offentligt brug på offentligt tilgængelige arealer. 

 Afholdelse af offentligt tilgængelige arrangementer såsom ”yoga på havnefronten”, 
”tango på Nørretorv”, mv. 

 Opstilling af midlertidige kunstværker i det offentlige rum. 
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Ansøgning og udvælgelse 

Ansøgning sker ved at udfylde en ansøgningsblanket med en beskrivelse af projektet. Til 
ansøgningen skal vedlægges et budget og et kort med placeringen af projektet i Nyborg by. 
Ansøgningen skal sendes til Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune via e-mail 
teknikmiljoeafdelingen@nyborg.dk, der løbende behandler ansøgninger. 

De indkomne ansøgninger vurderes ud fra i hvor høj grad de opfylder kriterierne for støtte. I 
vurderingen af ansøgningerne kan der endvidere lægges vægt på en bred fordeling af midlerne, 
både geografisk, tematisk og imellem ansøgertyper, og der vil ske en prioritering af projekter, 
der skaber stor synlighed i det offentlige rum enten i et kortere tidsrum, såsom et arrangement, 
eller over en længere periode, såsom en midlertidig indretning af et ubrugt areal.  

Slutteligt lægges der vægt på, at det i ansøgningen er sandsynliggjort, at projektet vil kunne 
gennemføres med den oplyste økonomi og indenfor den beskrevne organisering. 

Hvilke projekter der opnår støtte udvælges af en styregruppe bestående af politikere fra byrådet 
i Nyborg, Østfyns Museer og Nyborg Handel.  

 

Udførelse 

Du skal som ansøger selv stå for udførelsen af projektet. Projektet skal være afsluttet / 
implementeret inden udgangen af 2021. 

Den opnåede støtte udbetales ikke til ansøger. Regninger indsendes løbende til Nyborg 
Kommune via EAN nr. Ejerskab til indkøbte genstande, materialer, mv. tilfalder Nyborg 
Kommune. 

Nyborg Kommune ved Teknik- og Miljøafdelingen vil i implementeringsfasen løbende kontakte 
de projektansvarlige for en status på projektet. 
 

Evaluering 

Alle projektansvarlige vil blive kontaktet i projektperioden samt efter afsluttet projekt som led i en 
evalueringsproces, der skal sikre en løbende forbedring af bylivspuljetiltaget. 
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Bilag – Kort over projektområdet 

 


