Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Ny ovn til keramikværkstedet på Amager Kulturpunkt
Dato for projektets afholdelse:
December 2020
Ansøgt beløb:
Bevilget beløb:
42.000,00
25.000,00
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Der er blevet indkøbt en ny ovn til keramikværkstedet, der bliver installeret den 28. december 2020.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Ovnen er en nødvendighed for at værkstedet kan fungere. Den erstatter en meget gammel ovn (fra
1978).
Besøgstal/antal deltagere:
Der er 50 brugere i værkstedet
Samarbejdspartnere:
Amager Kulturpunkt/Københavns Kommune
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det er rigtig godt der blev bevilget penge til en ny ovn, for den gamle ovn er i mellemtiden gået i stykker
og stod foran en dyr reparation.

Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Økonomisk er den mere energivenlig og billigere i drift (strøm) end den gamle.
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet?
Brugerne er blevet informeret om at ovnen er delvist betalt at lokaludvalget og der vil i starten af det
nye år blive opsat et skilt der fortæller at AØLU er en medvirkende årsag til at der står en ny ovn
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Nej
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk
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Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til NemKonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende PSP-element og artskonto.
Der stilles krav om, at foreninger skal have et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto (alternativt et cprnummer) for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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