Sådan bliver
midlerne udbetalt
I kan først få udbetalt borgerbudgetmidler, når
de penge, I har fået tildelt, er brugt.
Når I skal have pengene udbetalt, skal der
oprettes en elektronisk faktura på www.virk.dk.
Her skal I bruge EAN nr. 5798006900732 og
oplyse, at det drejer sig om Borgerbudget 2018.
Ydermere skal I tilføje, hvor I kommer fra og
hvilket projekt, det drejer sig om.
Eksempel: Borgerbudget 2017, Bøgebjerg
(multibane)
Du kan læse mere om, hvordan du opretter
en elektronisk faktura på www.fmk.dk/
borgerbudget

Eksempel på et vinderprojekt
fra borgerbudget 2017
Med ønsket om at skabe et sted, hvor man kan mødes og
gøre ting sammen søgte et tilflytterpar i 2017 om midler til
at skabe liv i den gamle stationsbygning i Ringe.
Parret fik tildelt 30.000 kr. og i april 2018 var der premiere
på det nye ’borgerhus’, da der var jazz i stationsbygningen.
Backgammonundervisning, fællesspisning og VM-fodbold
er blot nogle af eksemplerne på nyt liv i stationsbygningen.

Hvad er et
borgerbudget?

Borgerbudgettet er
kommet for at blive
Kommunalbestyrelsen afsatte i første omgang 2
mio. kr. over 4 år til borgerbudgetter. Inden det
tredje prøveår var afsluttet, blev det besluttet, at
borgerbudget skulle permantgøres med en årlig
pulje på 500.000 kr. Dermed er 2018 det sidste
prøveår, inden en endelig model bliver besluttet.

Borgerbudget i
Faaborg-Midtfyn

www.fmk.dk/borgerbudget

Hvordan kan
du være med?

Borgerbudgetter handler om, at I
som borgerne selv bestemmer over
et givent beløb. Borgerbudgetter
findes i mange udgaver, men hos
os handler det om, at I bestemmer,
hvordan pengene skal fordeles, og
hvilke projekter, der skal have støtte.

Forstadsbåndet

Tre egne

Læs mere om profilerne: www.fmk.dk/egnsprofiler

Puljen til borgerbudgettet er delt i tre portioner med en
portion til hver egn. Der bliver, i samarbejde med Fynsland,
nedsat en styregruppe for hver egn. Styregruppen består af
repræsentanter fra Fynsland samt de borgere, der ønsker at
skabe rammerne og processen for, hvordan de idéer, som
borgerne kommer med, skal udvælges og gennemføres.
Vi eksperimenterer med borgerbudgettet for at finde den
bedste model for, hvordan vi som borgere og kommune
sammen kan skabe et bedre Faaborg-Midtfyn – og det er jer,
der viser vejen. Vi opfordrer til, at jeres projekter understøtter by- og egnsprofilerne for de tre egne:

”Fællesskaber helt tæt på storbyen” har
fokus på de mange stærke fællesskaber og
den geografiske orientering mod Odense.

Ringeegnen

”Hånden & ånden” har fokus på det
unikke samarbejde på tværs af egnen og
den stærke skaberlyst, hvor events og
andre tiltag kan opstå i en lokal ånd.

Faaborgegnen

”Naturen og et nyt udsyn” har naturen
som omdrejningspunkt, men også den
nysgerrighed og pionerånd, der præger
eksempelvis nye forretningsmetoder.

Hvis du har et projekt og ønsker at ansøge om midler fra Borgerbudget 2018, skal du finde ud af, hvilke krav styregruppen i
din egn opstiller. Det kan du blandt andet ved at følge med på
www.fmk.dk/borgerbudget

Hvilke projekter kan få støtte?
Det er styregruppen, der afgør, hvilke kriterier projekterne i
den enkelte egn bliver målt op imod. Men lovgivning siger
også noget om, hvilken type projekter en kommune må støtte. Derfor skal projektet leve op til nedenstående:

Sådan kan du være med

■ Initiativet skal have et generelt sigte og være rettet mod
borgere i almindelighed.

Startskuddet for Borgerbudget 2018 lyder i maj, hvor der
nedsættes en styregruppe i hver egn. Styregruppen sætter de
præcise rammer og kriterier.

■ Kommuner er en forening, hvor alle borgere medvirker
til at løfte fælles opgaver. Initiativet skal derfor tale ind i
denne foreningsramme. (kultur, idræt, rekreative formål
og lignende).

Du skal altså være en del af styregruppen, hvis du vil have
indflydelse på, hvordan borgerbudgettet forløber i din egn.
Du kan blive en del af styregruppen på opstartsmødet i
din egn. Læs mere om styregruppen i din egn på
www.fmk.dk/borgerbudget

Borgerbudget 2018
Efter sommerferien kan man sende forslag til projekter ind,
Processen
se hvordan under ’din egn’ på fmk.dk/borgerbudget. Til
november afgøres hvilke projekter, der modtager penge via
borgerbudget 2018.

Processen

Jeg har et godt projekt

■ Initiativet skal etableres inden for kommunegrænsen.
■ Initiativet må hverken direkte eller indirekte give enkeltpersoner en fordel. Fx må initiativet ikke være knyttet til
en privat ejendom på en måde, der kan give grundejer en
fordel.
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