ANSØGNINGSSKEMA – Byrådets Udviklingspulje

Ansøger information
Projektets titel

MINI HISTORIER

Foreningens/ansøgers navn

Varde Miniby, Vej & Park, Varde Kommune

Foreningens CVR nr.

29189811

Kontaktpersonens navn

Ellen Margrethe Hansen

Kontaktpersonens e-mailadresse

elmh@varde.dk

Kontaktpersonens tlf.

79 94 65 49

Adresse

Lundvej 4E. 6800 Varde

Reg. og kontonr. hvortil en eventuel
bevilling kan indbetales

230110 028201500 0205 40

Fulde navn på kontoejer

Varde Kommune. Vej & Park

Projekt information
Projekttype

☐Event
☐Byggeri
☒Andet: Interaktiv aktivitet

Beskrivelse af idé og
formål med projektet

Varde Miniby ønsker at udvikle en interaktiv aktivitet, hvor gæsterne på
deres tur rundt i minibyen vil opleve Vardes historie gennem små videoer
med indbyggere fra Varde anno 1866.
Ved 8 udvalgte huse placeres en sender, der sender signal til de
mobiltelefoner, der befinder sig i en kort radius fra senderen. Disse
’beacons’ placeres inde i husene, så de vil ikke være synlige for gæsterne.
Signalet opfanges på smartphone eller IPad/tablet, når gæsterne har
downloaded en gratis app.

Formålet med projektet er i løbet af 2 år at tiltrække flere turister og
vardensere til Varde Miniby.
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Hvordan lever dit projekt op til ansøgningskriterierne?
Jf. ansøgningskriterierne til Byrådets Udviklingspulje skal projektet indeholde mindst ét af nedenstående elementer, for
at komme i betragtning til at modtage tilskud.

Projektets relation til "Vi
i Naturen"

Projektet relaterer sig til Varde Kommunes vision ”Vi i naturen” ved
placeringen i Arnbjergparken. MINI HISTORIER vil bringe flere turister og
vardensere i minibyen. I 2019 har Varde Miniby planer om at skabe en
synergi mellem minibyen og de omkringliggende attratktioner. Der er bl.a.
lavet aftale en placering af et ”blikfangs-minihus” i Varde Sommerland
området. Vi vil v.h.a. plancher i minibyen gøre opmærksom på området
omkring Varde Sommerland, Varde LOOP m.m.

Projektets
markedsføringsmæssige
værdi

Projektet vil blive synliggjort i foldere, lokale og nationale medier og på de
sociale medier. MINI HISTORIER vil være med til at fortælle den gode
historie om Varde. Vi forventer at den øgede markedsføring vil tiltrække
flere gæster.

Projektets
erhvervsrelateret
potentiale

Vi har entreret med en lokal softwareudviklervirksomhed, Pangea Rocks,
som allerede på nuværende tidspunkt er i gang hos flere turistattraktioner i
Danmark. Til optagelse af videoerne forventer vi at bruge skuespillere fra 7kanten og lokale efterskoler.
Dette vil være med til at give projektet en lokal forankring.

Projektets arbejdspladsskabende karakter
Projektets udviklende
karakter

Projektet vil være med til at udvikle Varde Miniby. Da husene jo af natur er
meget stationære, må vi tænke alternativt for at skabe en udvikling. Vi har i
flere år talt om at lave en interaktiv aktivitet for gæsterne, men dette er ofte
strandet på økonomien. Nu har teknologien indhentet os, og der er skabt
mulighed for at lave en spændende og tidssvarende aktivitet til et rimeligt
budget.

Projektets nytænkende
karakter

MINI HISTORIER er en ny måde at tænke formidling.
Gæsterne vil opleve en større sammenhæng mellem Varde indre by og
Varde Miniby. Vi forventer, at aktiviteten vil give gæsterne større forståelse
for og interesse i at gå en tur i de små gader i centrum efter besøget i
minibyen.
Ved at bruge videoer som formidling skaber vi en større interesse hos
børnefamilier og yngre gæster, hvilket vil giver os mulighed for at målrette
vores markedsføringsaktiviteter mod netop disse målgrupper.
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Samarbejdspartnere
Hvis projektet har samarbejdspartnere bedes du angive op til dem

Den lokale softwareudvikler, Pangea Rocks leverer software i form af deres app., aratag.
7kanten vil blive involveret i form at leje af kostumer og brug af deres skuespillere.

Projektets forventet tidsplan
Starttidspunkt

Ultimo januar 2019

Afviklingstidspunkt, hvis
enkeltstående event
Sluttidspunkt

Ingen

Projektets økonomi
Budget med specificerede indtægter og udgifter

Projektets totalbeløb

75.000,-

Indtægter
Vi forventer en øget billetindtægt
Udgifter

75.000,-

Der ansøges om

75.000,-

Andre tilskud
Er der søgt og/eller modtaget støtte fra andre puljer/fonde?

☒Nej

☐Ja, angiv hvilke og beløb

Samtykkeerklæring
Undertegnede giver med indsendelsen af nærværende ansøgning samtykke til,

☒ at Varde Kommune behandler ansøgningen og i henhold til KL-Journalplan bevarer ansøgningen i 5 år
efter endt bevilling. Oplysninger omkring projektets formål, navn/forening, søgt beløb vil eventuelt blive
fremlagt på dagsordenen for Udvalget for Økonomi og Erhverv, der er offentlig og bevares.

☒ at Varde Kommune har mulighed for at anvende ansøgningens oplysninger til statistisk formål.

Underskrift*:
*Underskrift er kun nødvendig, hvis du ikke sender ansøgningen via borger.dk. Hvis du sender ansøgningen via
borger.dk vil dit login med NemID være gældende for din underskrift.
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Hvis du har relevante bilag, f.eks. billede/tegning af projektet, der understøtter din ansøgning er du
velkommen til at medsende disse.
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