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Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 
 

 

1. Projektets titel: Forskønnelse af halvøen Jungshoved - et sving ud i naturen 

 

2. Beløb der søges finansieret af FN-puljen: 

Hvilket beløb søges fra FN-puljen:17.500 kr. 
 
Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb?   100 % 
   

3. Oplysninger om ansøger 

CVR nr.: 

34385963
 

Ansøgers navn (lokalforum/forening/organisation): 

Jungshoved Lokalforum
 

Ansøgers adresse: 

v. Lise Jacobsen, Ambæk Mark 10, 4720 Præstø
 

  

 

Kontaktpersons navn:  

Lise Jacobsen
 

Kontaktpersons stilling: 

Medlem af Jungshoved Lokalforum
  

Kontaktpersons telefon nummer: 

24 45 31 47
 

 
 

4. Projektets forventede start- og slutdato (max. 24 måneder total) 

 
Startdato:    Slutdato: 

1.april 2020
  

1.april 2021
 

 
Sæt kryds: 

Projektet er ikke igangsat på ansøgningstidspunktet
 

5. Baggrund for projektet 

Det er Jungshoveds vision at være Præstøs blomstrende og bæredygtige baghave ved Bøgestrømmen, når 
Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave. 
 
Jungshoved vil være kendt som et attraktivt sted at bo for aktive familier og pensionister, der værdsætter det sunde liv 

midt i naturen, fællesskabet og det stressfrie liv i baghaven. 

Ildsjæle og stærke samlingspunkter skal holde fællesskabet levende omkring naturoplevelserne, historien, kultur- og 

fritidstilbuddene. 

Vi ønsker at fremme et rent miljø på og omkring Jungshoved.  
Vi ønsker at udvikle vores grønne fællesområder. 
Vi ønsker at tiltrække gæster, turister og nye beboere ved at fremvise en grøn og blomstrende halvø. 

 

Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til FN-puljen. 
Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet 
skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. 
Læs retningslinjerne grundigt før skemaet udfyldes. 
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6. Beskriv projektets formål, aktiviteter og forventede effekter 

Gennem aktiviteter arrangeret af frivillige ildsjæle og for alle aldersgrupper ønsker vi at styrke sammenholdet og 
kendskabet til hinanden og samtidig udføre en indsats for et renere miljø. 
Vi vil arrangere to årlige affaldsindsamlinger på veje og kyster. 
Vi vil etablere et netværk, som hele året samler affald i deres nærområde. 
Vi vil forsøge at arbejde for, at der smides mindre affald i naturen. 
Vi vil lægge blomsterløg på fællesarealer som gadekær, så grøftekantsblomster og tilplante blomsterkummer i 
landsbyerne. 
Vi vil videreudvikle vores grønne fællesområder i landsbyerne til glæde for fællesskabet. 
Vi vil videreudvikle vores unikke Naturområde Sydgården med f.eks. flere bænke og borde. 
Vi vil videreudvikle vores nye folkepark i Jungshoved by og skabe liv gennem aktiviteter og oplevelser for alle 
aldersgrupper med frivillige og professionelle aktører udefra. 
Ved at arrangere kombinerede aktivitets- og arbejdsdage ønsker vi at medvirke til at skabe netværk og sammenhold 
for halvøens beboere. 
 

7. Hvordan understøtter projektet lokalområdets sammenhængskraft, kvalitet og fællesskab? 

Når børn og voksne mødes om en fælles opgave med fælles interesse, skabes kendskab til hinanden og fællesskaber 
opstår.  

8. Hvordan understøtter projektet Vordingborg Kommunes vision 2030? 

Projektet lever til fulde op til Vordingborg Kommunes vision om en grøn kommune, et attraktivt og grønt sted at bo, 
hvor den unikke natur bliver bevaret og hvor der er plads til at udfolde sig i talrige tilbud om et sundt og aktivt liv. 

En kommune hvor nærhed er vigtigt, hvor folk hjælper hinanden. 

9. Hvordan understøtter projektet landdistriktsudvikling (herunder erhverv og bosætning) i Vordingborg Kommune? 

Ved at leve op til visionen tiltrækkes nye beboere, og de nuværende bliver boende, - der skabes tilflytning og liv på 
landet. 

10. Formidling og evaluering 

Hvordan formidles projektets aktiviteter og resultater? Hvordan evalueres og afrapporteres projektet?   
og hvordan sikres projektets bæredygtighed f.eks. i form af drift og vedligeholdelse? 

Der laves omtale på hjemmeside, facebook, i bladet Jungshoved, på opslagsskabe, på mailliste før og efter 
arrangementerne. 
Der arrangeres blomsterkummekonkurrence mellem landsbyerne. 
Der etableres frivillige arbejdsgrupper til fortsat pleje og vedligeholdelse. 
Projektet er en succes, hvis halvøen fremstår ren og indbydende med gode faciliteter til udeliv og fællesskab. 

11. Projekt organisering og frivillig indsats  

Beskriv hvordan, dvs. hvem har ansvaret for projektets gennemførsel - hvilke frivillige kræfter og brede 
samarbejdsrelationer er der engageret i projektet. 

Jungshoved Lokalforum er hovedansvarlig.   
Frivillige ildsjæle i og uden for lokalforums bestyrelse i etablerede udvalg og arbejdsgrupper er ansvarlige for 
gennemførelse.  
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12. Budget (som udgangspunkt er budgettet inklusiv moms, da de fleste ansøgere ikke vil kunne fratrække moms. Hvis 
andet er tilfældet, angives det i skemaet)   

 
 
 
 

13. Tilladelser (hvis relevant for projektet) 

 

15. Bilagsoversigt  

Angiv hvilke bilag, som er fremsendt sammen med ansøgningsskemaet.  
(Herunder evt. driftsaftale/driftsplan, udtalelse om projektet fra lokalforum, tilladelser, m.v.) 

1. 

2. 

3. 

 

16. Dato og underskrift 

 
 
 
 
 
 

Ansøgning sendes til: 

 

Aktivitet 2020 2021 I ALT 

Affaldsindsamlinger 500  500 

Planter og løg til fællesarealer 3000  3000 

Udvikling Naturområde Sydgården  1000 1000 

Udvikling fællesområder i landsbyerne  3000  3000 

Udvikling af Folkeparken i Jungshoved By, herunder aktiviteter 10.000  10.000 

    

    

    

    

    

    

I ALT (hele 1000 kr.)   17.500 

Er der opnået de fornødne tilladelser til projektets gennemførsel? Redegør her for status: 

 
Ja 
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Ansøgning og bilag sendes via E-mail til:  
FNpulje@vordingborg.dk 
 
Ansøgninger behandles løbende i henhold til ”Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra FN-puljen”.  


