Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning

Dato

15.03.2019

Borgersamarbejdpuljen, ansøgning om tilskud fra
Ansøgning om tilskud fra borgersamarbejdspuljen
Herning Kommune
Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Projekttitel
Skriv titel på projektet

Hundeskov ved idrætsanlæg og natursti

Ansøger og projektansvarlig
Navn ansøger og projektansvarlig

Erik Toustrup

Telefonnummer

40423142

E-mail

eriktoustrup@energimail.dk

Forening

Kølkær Idræts og Kulturcenters Støtteforening

Evt. CVR nummer

74568211

Hvor udføres projektet?
Adresse

Søbysøvej 7 C , 7400 Herning

Oplysninger om arealet:

Kommunalt areal (der skal foreligge brugsaftale)

Skal der gives tilladelser?

Ja

Hvis Ja, skriv da hvilke (f.eks. gravetilladelse,
byggetilladelse mv.)

Der skal anlægges natursti i hundeskov

Projektets formål
Hvilket af parkpolitikkens mål understøtter
projektet?

Udvikling af grønne områder samt at give borgerne en
mangfoldighed af oplevelser.

Kort beskrivelse af projektets indhold
Udførlig beskrivelse kan også vedlægges som
bilag - (tegning/kort SKAL vedlægges)

Arealet ved siden af motionsstien er vildtvoksende og ikke
benyttet.Der skal anlægges en sti igennem området og opsættes
hegn til at begrænse hundenes bevægelighed. Derfor hedder
projektet hundeskov.

Budget for projektet (detaljeret budget skal vedlægges)
Frivilligt arbejde kan indgå i budgettet og indregnes som egen finansiering med 100,- kr. pr. time. Frivilligt arbejde kan
ikke udgøre mere end 50 % af den samlede projektsum.
Samlet projektsum (kr.)

97.050,00

Der søges om tilskud fra
Borgersamarbejdspuljen på i alt (max 50 % af
projektsummen)

43.450,00
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fortsat fra foregående side...
Ansøger bidrager selv med (mindst 50 % af
projektsummen)

24.600,00

Tilskud anvendes til
Materialer (kr.)

43.450,00

Maskiner (kr.)

25.600,00

Frivilligt arbejde (kr.)

28.000,00

Hvis andet, beskriv
Hvordan formidles projektet efter afslutning?
Via facebook , lokalblad , opslag i byen , app til min landsby.

Bilag
Tegning / kort over projektets placering
- Arealet til hundeskov er på ca.pdf
- Hundeskov i Kølkær.pdf
Detaljeret budget
- Omkostninger hundeskov.xlsx

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

15.03.2019

Se signeringsoversigt
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Kvittering for Borgersamarbejdpuljen, ansøgning om tilskud fra
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: VFNC3RI
Sendt d.: 15.03.2019 kl. 12:52
Besked fra kommunen: Tak for din ansøgning. Du kan forvente tilsagn eller afslag i starten af maj 2019.
Du må ikke gå i gang med projektet før du har hørt fra os.
Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Titel: Databeskyttelsesrådgiver
Navn: Carina Roskilde
E-mailadresse: dpo@herning.dk
DPO og Databeskyttelse
Herning Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Herning Kommune en DPO (Data Protection Officer) også
kaldet for en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og
sikker vis.
For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder
informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
Hvordan vi håndtere persondata, finder du beskrivelser af på Herning.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du
har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen
af dine eller andre personers data. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets
hjemmeside.
Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som
fagområderne træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens
sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgivere.
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Dokumentnavn: Borgersamarbejdpuljen, ansøgning om tilskud fra
ProcesID: PSSLBTJ

Signeret af:
Erik Lysgaard Toustrup
15.03.2019 kl. 12:54:10
TransaktionsID: VFNC3RI
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