Puljen for Vores Furesø
Retningslinjer 2022:

Hvad støtter puljen?

Nyetablerede aktiviteter inden for kultur, fritid og/eller idræt, der kommer borgere i Furesø
til gavn. De udgifter, som bevillingen må dække, er udgifter, som indgår i selve aktiviteten.

Hvem kan søge
puljen?

Alle borgere og foreninger i Furesø Kommune. Aktiviteten må gerne planlægges sammen
med en kommunal institution, men den kommunale institution må ikke selv søge. En
forening eller borger udenfor kommunen kan søge puljen, hvis aktiviteten er i Furesø og
henvendt til borgere i Furesø.

Hvilke kriterier skal
være opfyldt?

Aktiviteten skal
- være nyetableret. Dvs. den må ikke være afholdt tidligere på samme måde
- understøtte mindst et af de fire fokusområder og de aktuelle indsatsområder i Vores
Furesø [link].1
- primært henvende sig til borgere i Furesø.
- være åben for et bredt udsnit af borgere i Furesø
Ansøgninger, der indeholder medfinansiering fra ansøger selv eller andre fonde/puljer, vil
blive prioriteret.

Hvad gives der ikke
støtte til

Der gives ikke støtte til
- årligt tilbagevendende aktiviteter (med mindre, det er første gang og der således er tale
om et tilskud til opstart).
- honorar til ansøger selv
- aktiviteter, der genererer overskud til ansøger eller medvirkende.
- udgifter til oprettelse af en forening
- aktiviteter som bør være en del af almindelig foreningsdrift

Hvor meget kan du
søge?

Du kan søge om et engangstilskud på 25.000 kr. som en underskudsgaranti. Det betyder, at
ansøger skal dokumentere, at beløbet ikke genererer overskud, når regnskabet er afholdt.

Hvornår kan du søge
og få svar?

Puljen søges i 1. kvartal og behandles på udvalgsmøde i april. Evt. resterende puljemidler
fordeles herefter løbende.

Hvordan skal man
ansøge?

En motiveret ansøgning, bilagt budget, fremsendes til forvaltningen senest 1. februar for at
kunne komme i betragtning til udlodningen af tilskudsmidler i april. Ansøgningen skal, ud
over at beskrive det konkrete projekt/aktivitet, tydeligt beskrive kobling til Politikken
”Vores Furesø”.

NB: Udvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående retningslinjer.
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Kan evt. variere efter den aktuelle prioritering i handleplanen

