
 

 

Retningslinjer for Det fælles udviklingsråds  

aktivitets- og projektpulje  

Der kan søges støtte til  

 Nye aktiviteter i den enkelte landsby  

 Nye aktiviteter der afvikles på tværs af flere landsbyer  

 Områdefornyelse i landdistrikterne 

 Materialer forbundet med afvikling af aktiviteter 

 

Der er for alle typer ansøgninger en minimumsgrænse på 5000 kr.  

 

Puljen kan udelukkende søges af foreninger og/ eller personer der fysisk hører til eller 

er bosiddende i Aabenraa Kommune. 

 

I forhold til områdefornyelse: 

Ved ansøgning skal der tages højde for, hvordan ansøger vil varetage den fortsatte 

drift og vedligehold af det der gives tilskud til. 

 

Ansøgninger der aktivt understøtter lokale udviklingsplaner(LUP’er) prioriteres.  

Der kan søges om underskudsgaranti til:  

 Arrangementer, hvor der tages entré eller anden form for indtægt, for eksem-

pel salg af forplejning. 

Der kan ikke gives tilskud til: 

 Daglig drift  

 Kommercielle aktiviteter  

 Velgørenhedsarrangementer, hvor overskuddet går til tredje part  

 Projekter og aktiviteter, der hører under folkeoplysningsområdet  

 Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet  

 Fortæring  

 Forsamlingshuse  

Hvem kan søge? 

 Foreninger / lokalråd  

 Landsbyrådet til fællesaktiviteter i Aabenraa Kommunes landdistrikter  

 Institutioner  

 Enkeltpersoner (et eventuelt overskud kan ikke gå til privatpersoner)  

Formelle krav og ansøgningsfrister 

Ansøgningsfrister kan du se på kommunens hjemmeside under kommunens landsby-

råd og pulje. 

 

Til ansøgningen skal du bruge Det fælles udviklingsråds ansøgningsskema. Alle felter i 

ansøgningsskemaet skal udfyldes udførligt. Ansøgningsskemaet kan findes på Aaben-
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raa Kommunes hjemmeside eller rekvireres hos landdistriktskoordinatoren, Det fælles 

udviklingsråds sekretær. 

 

Alle ansøgninger skal indeholde en konkret tidsramme for det ansøgte pro-

jekt. 

 

Ansøgningsskemaet og eventuelle bilag sendes inden ansøgningsfristens udløb til: 

Aabenraa Kommunens landdistriktskoordinator Katrine Callesen, kcal@aabenraa.dk 

 

Senest 20 dage efter ansøgningsfristens udløb kommer der svar på ansøgningen. Ved 

uforbrugte midler skal Det fælles udviklingsråd informeres, og de uforbrugte midler 

skal returneres. Hvis et projekt ændrer karakter efter der er givet tilskud, skal der 

sendes en ny ansøgning til Det fælles udviklingsråd. 

 

Folketinget har besluttet at foreninger skal have et CVR-nummer og en NEMkonto for 

at få udbetalt støtte. CVR-nummeret fås nemt via www.virk.dk og tages derefter med 

til det pengeinstitut, hvor foreningen har konto. Her knytter pengeinstituttet CVR-

nummer og konto sammen, hvorefter kontoen er foreningens NEMkonto. 
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