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Retningslinjer for Det fælles udviklingsråds straks-

pulje 

Formål 

Puljen skal fremme de lokales mindre og hurtigt gennemførte aktiviteter og projekter i 

Aabenraa Kommunes landdistrikter til gavn for en større gruppe borgere. Puljen er 

oprettet med ønske om at understøtte landdistrikterne og de frivillige lokale kræfter, 

der er med til at få ting til at ske lokalt. Formålet er således at støtte de frivillige i de 

mindre byer og lokalsamfund i deres områdes sociale og fysiske udvikling, så områ-

derne fortsat kan tilbyde trygge og attraktive rammer at leve og bo i. 

Der kan søges støtte til 

 

 Nye aktiviteter for det enkelte lokalsamfund. 

 Nye aktiviteter og vidensdeling på tværs af flere landsbyer. 

 Materialer forbundet med afvikling af aktiviteter og projekter. 

 

Krav til ansøgningen 

 

 Det kommer en større gruppe borgere til gode. 

 Det må ikke være påbegyndt. 

 Der skal være gennemført inden for seks måneder.  

 Det skal være i Aabenraa Kommune. 

Hvem kan søge? 

 Lokalråd og foreninger i Aabenraa Kommune 

 Det fælles udviklingsråd til fællesaktiviteter for lokalrådene i Aabenraa Kom-

mune 

 Grupper af borgere, som indgår samarbejde med eksempelvis et lokalråd. 

 Institutioner i Aabenraa Kommune til almennyttige projekter 

I vurderingen prioriteres ansøgninger: 

 med egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi. 

 som bidrager med noget nyt til lokalsamfundet og som har fokus på at flest 

muligt får gavn af det. 

 som aktivt understøtter lokale udviklingsperspektiver.  

Der kan ikke gives tilskud til: 

 Daglig drift  

 Kommercielle aktiviteter  

 Arrangementer, hvor overskuddet går til tredje part  

 Projekter og aktiviteter, der hører under folkeoplysningsområdet  

 Projekter og aktiviteter, der allerede er afviklet  

 Projekter, som kræver længere myndighedsbehandling 

 Forsamlingshuse 

Sagsnr.: 18/30458 

Dato: 9. september 2022 

 



 

 

 

 

 
 

Side 2 af 2 

Hvor meget kan man søge om tilskud til? 

Der er en minimumsgrænse på 2500 kr. og i udgangspunktet uddeles der maks. 

10.000 kr. pr. projekt. 

Hvordan og hvornår søger man 

Ansøger skal bruge det digitale ansøgningsskema på Aabenraa Kommunes hjemme-

side. 

 

Ansøgningsfrister kan ses på kommunens hjemmeside under Det fælles udviklingsråds 

pulje. Der er i udgangspunkt fire ansøgningsrunder fordelt over hele året.  

 

Det er en forudsætning at foreningen har et CVR-nummer med tilknyttet NEMkonto for 

at få udbetalt støtten. CVR-nummeret fås nemt via www.virk.dk, hvorefter forenin-

gens pengeinstitut kan hjælpe med tilknytning. 

Behandling af ansøgning og afrapportering 

Forretningsudvalget for Det fælles udviklingsråd administrer puljen med hjælp fra 

Aabenraa Kommunes landdistriktskoordinator. 

Ansøger modtager en afgørelse senest en måned efter ansøgningsfristen. 

 

Såfremt projektet ikke kan gennemføres, som beskrevet i ansøgningen, så skal forret-

ningsudvalget for Det fælles udviklingsråd informeres, inden midlerne anvendes. 

Uforbrugte tilskudsmidler skal returneres. 

 

Senest en måned efter afsluttet projekt skal der aflægges regnskab for det afsluttede 

projekt og gerne billeddokumentation. 

http://www.virk.dk/

