Sök ett miniprojekt!

Gotlands kyrkogårdar berättar
Ett typiskt inslag i det gotländska landskapet är de medeltida kyrkorna
med sina kyrkogårdsmiljöer som erbjuder både upplevelser och rekreation.
Nu kan grupper, föreningar och organisationer söka stöd till s k miniprojekt
för att tillgängliggöra dessa miljöer i närområdet.
Stöd kan sökas till:
framtagande av informationsmaterial, max 30 000 kronor inkl moms.
Exempelvis skyltar, foldrar/informationshäften, information på webb och QR-koder med
mera om:
•
•
•

kyrkogården som kulturhistorisk plats,
speciellt intressanta objekt på kyrkogården, som enskilda gravstenar eller hela
kvarter med tydliga arkitektoniska drag, årsringar eller betydelsefulla växter eller
installationer på kyrkogården,
gravplatser för personer som har haft en speciell betydelse för platsen tillsammans
med berättelserna om dem och deras gärning.

Enklare åtgärder på gravstenar, max 22 000 kronor inkl moms.
Exempelvis rengöring, säkring eller ifyllning av text på gravstenar med speciellt stor
kulturhistorisk betydelse (som inte omfattas av annan finansiering).

Läs mer på www.leadergute.se
(se Projektstöd/Miniprojekt)
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