
FORSLAG til ny puljestruktur 2019-2022

Kultur- og Fritidsudvalgets puljer indeholder 4 mio. kr. pr. år. 

Nedenfor beskrives to forskellige forslag til oprettelse af nye puljer til fordeling af de 4 mio. kr., der kan 
understøtte den nye Kultur- og Fritidspolitik hhv. Idræts- og Bevægelsespolitik.

A. Forslag A - To puljer
Ramme

Strategi- og partnerskabspulje: 
Tre-fire ansøgningsfrister pr år, hvor ansøgningerne forelægges Kultur- og 
Fritidsudvalget.

Der kan søges op til 300.000 kr. og med mulighed for tilskud i op til tre år. 
Et krav til puljemodtager her vil være, at projektet opfylder et eller flere af 
politikkens principper. 

Der stilles krav om afrapportering og opfyldelse af specifikke mål/indikatorer aftalt 
med ansøger.  

3,5 mio. kr. 

En hurtig pulje målrettet mindre projekter:
Puljen administreres af forvaltningen. Der kan løbende søges om mindre beløb på 
op til 20.000 kr. pr. projekt/arrangement. 

Puljen kan søges af alle. Behandlingstiden vil være kort.

Udvalget orienteres tre-fire gange om året om de bevilgede tilskud.

Der stilles krav om afrapportering. 

500.000 kr. 

B. Forslag B - Tre puljer
Ramme

Strategi- og partnerskabspulje:
Tre-fire ansøgningsfrister pr år, hvor ansøgningerne forelægges Kultur- og 
Fritidsudvalget.

Der kan søges op til 300.000 kr. og med mulighed for tilskud i op til tre år. 

Et krav til puljemodtager her vil være, at projektet opfylder et eller flere af 
politikkens principper. 

Der stilles krav om afrapportering og opfyldelse af specifikke mål/indikatorer aftalt 
med ansøger. 

3 mio. kr. 
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En hurtig pulje målrettet vækstlaget:
Puljen administreres af forvaltningen. Der kan løbende søges om mindre beløb på 
op til 20.000 kr. pr. projekt/arrangement. 

Puljen er forbeholdt unge op til 30 år fra vækstlaget. Behandlingstiden vil være 
kort.

Et krav til puljemodtager her vil være at projektet opfylder et eller flere af politikkens 
principper. 

Udvalget orienteres tre-fire gange om året om de bevilgede tilskud.

Der stilles krav om afrapportering.

300.000 kr. 

En pulje mhp. bredde/mangfoldighed:

Løbende ansøgningsfrist jf. Kultur- og Fritidsudvalgets mødeplan, idet 
ansøgningerne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. 

Der kan søges om op til 75.000 kr. pr. projekt/arrangement. 

Et krav til puljemodtager her vil være, at projektet opfylder et eller flere af politikkens 
principper.

Der stilles krav om afrapportering.

700.000 kr. 


