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Hjørring Kommune

Tilsagn om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme”
Projekt nr. SP17S-058: Cykelsti på Vråvej

Ifølge bekendtgørelse nr. 1070 af 14.09. 2017 om tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” kan
Transportministeren inden for de afsatte rammer give tilsagn om tilskud til projekter til fremme af
Cyklisme i kommuner og organisationer. Vejdirektoratet administrerer midlerne i overensstemmelse med de rammer, der er fastsat i administrationsgrundlaget for ”Pulje til fremme af Cyklisme”, der er vedlagt som bilag 2 i bekendtgørelsen.
Vejdirektoratet har til ”Pulje til fremme af Cyklisme” modtaget 192 gældende ansøgninger, der er
blevet behandlet og prioriteret i forhold til puljens formål. Grundlaget for hvilke ansøgninger, der
opnår tilsagn, og hvilke der får afslag, har været den mellem forligspartierne (Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten) indgåede aftale om udmøntning af puljen.
Som følge af den politiske aftale mellem parterne af d. 8.12. 2017 om udmøntning af puljen kan
Vejdirektoratet på vegne af Transportministeren hermed meddele tilsagn om tilskud til projektet
”Cykelsti på Vråvej”.
Tilskuddet til projektet udgør 1.428.000 kr. i løbende priser.
Tilskuddet udgør 40 pct. af projektets budget svarende til den ansøgte tilskudsandel.
Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, herunder projektbeskrivelsen, budgettet og tidsplanen.
Tilskuddet forudsætter opfyldelse af betingelserne i bekendtgørelse nr. 1070 af 14.09. 2017 om
tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” 2017, der fastsætter de overordnede regler for tilsagn fra
puljen samt den til enhver tid gældende regnskabsinstruks og revisionsinstruks for tilskud fra
”Pulje til fremme af Cyklisme”, der kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside vd.dk under cykelpuljen.
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Det er en forudsætning for gennemførelse af projekter med tilskud fra Cykelpuljen, at der foretages en evaluering af projektets resultater og effekter. Evalueringen skal ske i overensstemmelse
med den fremsendte evalueringsplan. Der henvises til vedlagte evalueringsbrev.
Før projektet kan påbegyndes med tilskud, skal tilskudsvilkårene accepteres og acceptskrivelsen
være modtaget af Vejdirektoratet. I den forbindelse bekræfter ansøger også, at eventuel egenfinansiering kan fremskaffes. Den ansvarlige hos tilskudsmodtager skal derfor returnere den medsendte acceptblanket i udfyldt og underskrevet stand, således at Vejdirektoratet har den i hænde
inden projektet påbegyndes og senest den 1.3.2018. Vejdirektoratet foretrækker, at blanketten
efter udfyldelse og underskrift scannes og sendes til cykelpuljen@vd.dk.
Information om puljen, herunder skabeloner til statusredegørelser og slutrapportering, findes på
cykelpuljen. Henvendelser til Vejdirektoratet skal finde sted til cykelpuljen@vd.dk med angivelse
af projektnummer i emnefeltet på e-mailen.

Venlig hilsen

Lars Moustgaard
Fuldmægtig
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