Samlet opgørelse over fundraisede midler i 2016
Forvaltning/
afdeling

Projektnavn

Formål

Fond/pulje /EUprogram (navn på
fond/pulje samt hvilken
type det er)

Vej- og Parkafdelingen

En sorteringsguide uden ord

Kommunepuljen (Pulje til
implementering af
ressourcestrategien)
administreret af
Miljøstyrelsen

Vej- og Parkafdelingen

Supercykelsti - Ishøjruten

Kultur- og
Fritidsafdelingen

Hvidovre Kunstråd

Projektets formål var at
udvikle en universel, visuel
sorteringsguide til
affaldssortering, der kan
forstås af alle, uanset
modersmål og
sprogkundskaber. Guiden
skal gøre det nemmere for
borgerne at sortere korrekt,
så vi får øget mængden af
genanvendt affald
Projektet omfatter
etablering af en
cykelpendlerrute af høj
klasse mellem Ishøj og
København. I Hvidovre
Kommune etableres ruten
på Gammel Køge
Landevej.
Årligt grundtilskud

Ejendomsafdelingen

Hvidovre Hovedbibliotek
-nyt indgangsparti

Forbedre
afgangsforholdene for
handicappede.

Ejendomsafdelingen
Arbejdsmarkedsafdelingen

Quark – fåre- og
formidlingshus
Flygtningeboliger

Arbejdsmarkedsafdelingen

Kompetenceudvikling

Forbedre kendskabet til
naturrummet
Etablering af
flygtningeboliger
Kompetenceudvikling af
jobkonsulenter i
samarbejde med nogle af
kommuner i Hovedstadens
rekrutteringsservice HRS.
Albertslund Kommune har
været tovholder og har

Bevilget i 2016

254.350

Statens/Vejdirektoratets
”Pulje til Super-cykelstier
i større byer”

Årligt grundtilskud til
Kommunale
Billedkunstråd under
Statens Kunstfond
”Tilgængelighedspuljen
2015” Trafik- og
Byggestyrelsen.

254.350

100.889

50.000

232.000

Lokale og anlægsfonden
Pulje i
Integrationsministeriet
Pulje i
Beskæftigelsesministeriet

Udbetalt i 2016

150.000
237.832

237.832

1.163.363

1.163.363
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Arbejdsmarkedsafdelingen

Den regionale uddannelses
pulje

Arbejdsmarkedsafdelingen

Puljen for uddannelsesløft

Arbejdsmarkedsafdelingen

Way2go

Børn og velfærd
Sundhedscentret

Rygestop på tværs

modtaget bevillingen på
vegne af samtlige
kommuner i HRS
Opkvalificering af forsikrede
ledige, fx AMU
Opkvalificering af forsikrede
ledige i længere
uddannelser
Brobygningsprojekt mellem
TEC Frederiksberg og
jobcentrene i Ishøj,
Vallensbæk, Albertslund,
Brøndby og Hvidovre.
Projektet er en
videreførelse fra 2015.
Beløbet er Hvidovres andel
i 2016.

Styrelsen for
Arbejdsmarked og
Rekruttering
Styrelsen for
Arbejdsmarked og
Rekruttering
Styrelsen for
Arbejdsmarked og
Rekruttering

Forstærket indsats overfor
storrygere på Vestegnen
At Hvidovre Kommune i
samarbejde med
Socialstyrelsen og de to
øvrige kommuner udvikler
et koncept for en tidligere
forebyggende og mere
effektiv indsats for børn,
unge og familier som er i
risiko for at blive udsatte.

SATS-puljen

Familie- og
Dagtilbudsafdelingen

Partnerskabskommuneprojekt
under Socialstyrelsen. Det
lokale udviklingsarbejde i
Hvidovre Kommune hedder
Lige Muligheder

Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold

Familie- og
Dagtilbudsafdelingen

Lige Muligheder - herunder
implementering af TOPI (tidlig
opsporingsmodel)

Kurset giver forsknings- og
praksisbaseret viden og
brugbare redskaber til
opsporing af børn i udsatte
positioner samt viden om
egne og andre
fagprofessionelles
handlepligt og muligheder

Socialstyrelsen

Handicap og Psykiatri

Pulje til familieorienteret
alkoholbehandling

Hvidovre Kommune
ansøgte i 2014 sammen
med otte andre kommuner i
Københavnsområdet og
Lænken,

Familieorienteret
alkoholbehandling.
Pulje i
Sundhedsstyrelsen.

1.262.000

1.262.000

1.430.000

102.683

500.000

500.000

163.000

163.000

1.481.004

1.481.004

264.600

264.600

1.523.506
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Sundhedsstyrelsen om en
bevilling til et projekt.
Projektet vedrører
familieorienteret
familiebehandling, som
udføres i samarbejde med
Lænken. Projektet løber
2015-2017 (april med). I alt
er bevilget 3.047.000 kr.
Kommunen fik udbetalt
halvdelen i 2015,
resterende andel udbetalt i
2016. Det samlede
bevilgede beløb anvendes
ikke fuldt ud. Der forventes
at skulle returneres ca.
45.000 kr.
Skole- og familieområdet
(SKA og SSP)

Vejlederkorpset

Projektet skal opkvalificere
vejledere på skolerne, så
de bliver i stand til at
identificere unge med
problemstillinger relateret til
æresrelaterede konflikter,
samt støtte og hjælpe de
unge.

Styrelsen for
international rekruttering
og integration

574.425 (dec 2015)

191.475

7.380.574

7.626.702

I alt

Planlagte og indsendte ansøgninger
Forvaltning/
afdeling

Kontaktperson

Projektnavn

Formål

Fond/pulje
(det forventes at søge)

Børn og velfærd
Staben

Linda Thorsager
Pia Jenfort

At skabe fælles uderum for
børn og ældre
Forstærket indsats overfor
storrygere blandt etniske
minoritetsgrupper ved at
udvikle rygestop tilbud på flere
sprog

Vides ikke endnu

Sundhedscenteret

Samskabelsesprojekt
Krogstenshave
Rygestop på dit sprog

Kultur, Miljø og Vækst
Ejendomsafdelingen

Pimmie Cordova Schultz

Effect4buildings
Gate 21 har projektledelsen

Forbedring af
energieffektiviteten i offentlige
bygninger

Interreg Østersøprogrammet
(EU-program), frist i januar 2017

Viden ikke endnu
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Plan og miljø

Morten Beha Sørensen

Klimatilpasning og
aktivitetsareal ved
Holmegårdsskolen

Ejendomsafdelingen/ UEK

Laura U.G. Jørgensen

Børnehuset Bytoften

Kultur-og Fritidsafdelingen

Monika Funder

Kultur- og Fritidsafdelingen

Monika Funder

Kultur- og Fritidsafdelingen

Anders Wahlstrøm

Vestegnens
Kulturinvesteringsråd:
Kunstværk
Vestegnens
Kulturinvesteringsråd:
Kunstværk
Hvidovre Kunstråd

At klimasikre Hvidovre nord og
samtidig opgradere de
udendørs aktivitetsarealer ved
skolen.
At etablere tiltag, der
understøtter bæredygtighed i
det pædagogiske arbejde i
dagtilbuddet.
Medfinansiering af kunstværk
til Vestegnens Kulturuge 2017

I samarbejde med HOFOR og
evt. andre fonde

Medfinansiering af kunstværk
til Vestegnens Kulturuge 2018

Statens Kunstfond, Nordea,
Bikuben

Årligt grundtilskud

Årligt grundtilskud til Kommunale
Billedkunstråd under Statens
Kunstfond

Vides ikke endnu

Statens Kunstfond, Nordea,
Bikuben
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