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Notat

Puljen til lokale initiativer

2012:

I forbindelse med budgetforliget for 2012 og overslagsårene afsatte Byrådet:

2012 2013 2014 2015
3 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr. 2 mio. kr.

I forbindelse med arbejdsmøde den 3. maj 2012 med deltagelse af medlemmer for Udvalget for Kultur og 
Planlægning og administrationen blev der udarbejdet et oplæg. Oplægget indeholdt kriterier for 
prioritering af ansøgninger til anlægspuljen.

Udvalget tiltrådte principperne i det beskrevne administrationsgrundlag og med afsæt i den økonomiske 
ramme, prioriteredes de foreliggende ansøgninger. 

Der var indkommet 46 ansøgninger til et samlet beløb på 13,3 mio.kr. I alt 14 projekter blev prioriteret.

2013:

Fra 2013 blev kriterierne annonceret samtidig med, at der blev åbnet for ansøgninger. Puljen blev 
annonceret under overskriften ”Har jeres forening en god ide? Men mangler I pengene til at realisere den? 
Så er der mulighed for at søge penge i Svendborg Kommune. 

Samt:

Projekter der kan få støtte:

 Projekter som tilgodeser borgernes fysiske, kulturelle og sociale liv.
 Projekter som har til formål at fremme fællesskaber på tværs af alder, køn og etnisk tilhørsforhold.
 Projekter som generelt fremmer sundhed og forebyggelse.

Som eksempler kan nævnes anlæg af legeområde, idrætsfaciliteter, tilgængeligheds-forbedringer for 
handicappede, skulpturpark, etablering af fællesareal, opstilling af permanent scene m.v.

Derudover er der retningslinjer for hvem, der kan søge:
Det kan foreninger, sammenslutninger og selvejende institutioner.

Kriterier for at få støtte som fx
 Der vil særlig fokus på projekter, hvor puljemidlerne indgår som medfinansiering
 Projektet må ikke øge afledte kommunale driftsudgifter
 Der lægges vægt på at projektet er bredt forankret i lokalsamfundet
 Projektet skal rette sig mod en så bred og åben kreds af brugere/deltagere som muligt
 Der lægges vægt på tilgængelighed for handicappede til/i projekterne
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Kriterierne indeholdt desuden eksempler på projekter, der ikke kan støttes, samt hvilke formelle krav der 
var til ansøgningen fx benyttelse af skema, krav om bilag, ansøgningsfrist m.m.

Se bilag:  Kriterier og ansøgningsskema for 2013

I 2013 blev der støttet 9 projekter til i alt 1,898 mio. kr.

2014:

Se bilag: Kriterier og ansøgningsskema 2014

I årene derefter 2014-2017 er der ændret lidt på kriterier m.m.

Der skal benyttes digitalt ansøgningsskema.

Når ansøgningsfristen er udløbet, skrives projektansøgningerne ind i et oversigtsskema med 
administrationens bemærkninger i forhold til om kriterier er opfyldt. 

Der anvendes ”trafiklysmodellen” i skemaet, hvor rødt betyder, at projektet ligger helt uden for kriterierne, 
gult betyder, at projektet kræver en nærmere vurdering /analyse i forhold til kriterierne, og endelig er 
grønt lys markerede projekter helt i tråd med de fastsatte rammer.

Den endelige prioritering af tilskud foretages af det politiske udvalg efter indstilling fra administrationen.

I 2014 blev der bevilget støtte til 19 projekter til 2,1 mio. kr.

2015:

 Kriterierne blev ændret i 2015. Se bilag: Kriterier – Pulje til lokale initiativer 2015

Blandt andet var temaerne følgende:

Hvad kan støttes:
 Formål der fremmer lokale initiativer
 Formål der fremmer fællesskaber
 Formål der fremmer sundhed og forebyggelse

Der fokuseres i 2015 særligt på ansøgninger med følgende temaer:
 Det sunde liv
 Natur- og Maritimt liv

Det blev desuden præciseret, at formålet var at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter. Det blev desuden 
tilføjet, at der normalt kun gives et tilskud på 50% af projektets omkostningsrammebeløb samt at støtte 
kun kan gives en gang til samme projekt.
Projektet skal være igangsat inden 1 år efter godkendelse af ansøgning.

I 2015 blev der bevilget støtte til 21 projekter til et samlet beløb på 1,962 mio. kr.
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2016:

Kriterierne blev igen ændret lidt i 2016. Se bilag: Kriterier – Pulje til lokale initiativer 2016

Blandt andet formålet og præcisering af, hvem der kan søge:

Formålet er at give borgerne incitament til udvikling af deres lokalområde herunder at skabe bedre kultur- 
og fritidsfaciliteter.

Hvad kan støttes:
 Formål der fremmer nye aktiviteter
 Formål der fremmer lokale initiativer
 Formål der fremmer fællesskaber

Hvem kan søge?
Det kan foreninger og selvorganiserede grupper (selvorganiserede grupper skal bestå af min. 
5 personer).

I 2016 var puljen på 2,069 mio. kr.

Der blev bevilget støtte på kr. 1,075 mio. kr. til 18 projekter. 

2017:

Kriterier for 2017 er de samme som i 2016.

I 2017 blev der bevilget støtte på 2,966 mio. kr. til 22 projekter.

Se bilag: Samlet oversigt over projekter 2012 – 2017 med støtte.

Annoncetekst fra 2017 – Svendborg Kommunes hjemmeside:

”Puljen til lokale initiativer - skab udvikling i dit lokalområde

Puljen til lokale initiativer er åben

Puljen til lokale initiativer sætter borgerne i spidsen for udviklingen af deres eget 

lokalområde, bla. ved at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter.

Byrådet i Svendborg Kommune har afsat ca. 1.200.000 kr. til fremme af lokale initiativer i 

2017.

Puljen er åben for ansøgninger fra 1. februar - 27. marts 2017. Ansøgere kan forvente svar på 

deres puljeansøgning ultimo maj 2017.”

file:///S:/Kultur%20Plan%20og%20Erhverv/Kultur%20og%20fritid/Dorte%20Nielsen/skrivebord%20-%20diverse/Oversigt%20over%20bevillinger%202012%20-%202017.pdf
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2018:

Budgettekst:

”Puljen til lokale initiativer. I anlægsbudgettet er der oprindelig afsat 1,6 mio. kr. årligt til 
lokale aktiviteter. Puljen omprioriteres således der afsættes midler til forsamlingshusene og 
til bedre bredbåndsdækning i lokalområderne. Puljen, der fremover er på 1 mio. kr. skal 
derudover anvendes til at understøtte arbejdet med at realisere lokalområdernes 
potentialeplaner, herunder arbejdet med landsbyklynger”.

200.000 kr. til forsamlingshusene
200.000 kr. til bredbånd
1.000.000 kr. til puljen til lokale initiativer

Der bør tages stilling til, hvad der fremover skal indgå i kriterierne for støtte, og på den baggrund skal det 
vurderes, hvor i organisationen det er hensigtsmæssigt at placere opgaven. 
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