
 
 

OBS! For at opnå støtte fra vores Hedensted Kommunes Lokal 
Udviklings Pulje – (LUP puljen) skal projektet være med til at realisere 
målene i Strategi for Landdistriktsudvikling – læs om strategien her 

 
 
Projektets titel 

 
 

Baggrund for projektet 
Hvad er situationen nu - før I går i 
gang? – Hvorfor? 

 

Navn, mail og tlf. på 
projektansvarlig/forening 
Alle ansøgere svares via mail, hvorfor 
mailadresse skal oplyses 
 
Husk at foreninger i dag skal have CVR 
nummer for at få udbetalt tilskud.  
Man kan registrere foreningen på 
www.virk.dk   

 

 

Beløb som søges fra puljen  

Formål/mål 
 Hvordan skaber projektet 

udvikling i lokalområdet? 
 Hvorfor er det vigtigt at 

gennemføre idéen/projektet? 
 Hvem har gavn af projektet? 
 Hvad skal I opnå ved projektet? 
 Hvordan bearbejdes idéerne? 
 

 

Hvordan understøtter 
projektet ”Strategi for 
Landdistriktsudvikling”? 

     Læs om strategien her 
 

 

Aktiviteter og tidsplan - 
detaljeret beskrivelse 
Beskriv de aktiviteter, der skal 
foregå i projektet. 

 

https://hedensted-land.dk/wp-content/uploads/2019/10/Landdistriktsstrategi_2019_A5.pdf
http://www.virk.dk/
https://hedensted-land.dk/wp-content/uploads/2019/10/Landdistriktsstrategi_2019_A5.pdf


Vedligeholdelse af projektet 
fremadrettet 
Hvis projektet kræver 
vedligeholdelse beskrives aftaler og 
tiltag for det 

 

Deltagere i projektet 
 

 

Budget for projektet 
Det er vigtigt at få alle udgifter og 
indtægter samlet og få opsat et 
realistisk budget. 
Lav evt. budget i et særskilt 
dokument 
o Frivilligt arbejde – må beregnes 

til 100 kr. pr. time 
 

 
 

Finansieringsplan for 
projektet 
Hvor skal resten af pengene komme 
fra? 
Er der egenfinansiering i projektet? - 
evt. som frivilligt arbejde 
 

 

 
Ansøgningen sendes til Landdistriktskoordinator Niels Top, mail: 
Niels.Top@Hedensted.dk – har du evt. spørgsmål kontakt Niels Top på mail eller tlf.: 
25 66 81 33 
Bestyrelsen for Det Fælles Landdistriktsråd (DFL) administrerer puljen og behandler 
ansøgninger. 
 
 
Yderligere oplysninger til ansøgere: 
 
Der vil i vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på: 

 Projekter som har fokus på at skabe lokale projekter som gør en forskel for 
beboerne i de enkelte lokalområder. 

 Projekter som inddrager mange borgergrupper i realisering af projekterne. 
 Projekter som kan være med til at forskønne de enkelte lokalområder 



 Initiativer som retter sig imod særlige beboergrupper fx unge, børnefamilier 
eller ældre. 

 Projekter som understøtter Hedensted Kommunes strategier. 
 Branding som kan være med til at skabe bosætning – se mere om Hedensted 

Kommunes brandingindsats her: http://www.hedenstederne.dk/  
 Realisering af lokalområdets udviklingsplan 
 Projekter som kommer hele lokalområdet/alle lokalområderne til gavn. 
 At der er lavet aftaler om den fremtidige vedligeholdelse af projektet. 

 
 
Der gives ikke støtte til: 

 Vedligeholdelse og drift 
 Fester og enkeltstående arrangementer - Projekterne skal være blivende 
 Administration 

 
Hvem og til hvad kan der søges? 
Foreninger og lokalråd i Hedensted Kommunes landdistrikter kan søge om tilskud til 
projekter inden for strategiens fokusområder. 
 
Hvor meget kan der søges?  
Der kan opnås max. 50 % kommunal medfinansiering til hele projektet.  
Der koordineres kommunalt hvis man søger flere puljer til samme projekt – som 
udgangspunkt gives max 50% kommunalt tilskud til et projekt. 
 
Hvordan søges der?  
Der kan søges løbende, og ansøgningen behandles på førstkommende 
bestyrelsesmøde i Det Fælles Landdistriktsråd.  
Ansøgningsskemaet kan findes på www.hedensted-land.dk - det udfyldes og sendes 
via mail til Niels Top (Niels.Top@Hedensted.dk).  
Der lægges især vægt på indholdet i projektbeskrivelsen samt, at der indgår frivilligt 
arbejde.  
Ansøgningen bør indeholde oversigt over, hvor projektet skal foregå og hvad det evt. 
indeholder, suppleret med billeder fra lokaliteten. 
 
Hvordan udbetales tilskud?  
Når projektholder meddeler at projektet sættes i gang udbetales, efter anmodning, 25 
% af de bevilgede midler.  
Når 75 % af det samlede projektet er gennemført, kan mod fremlæggelse af 
kvitteringer og en kort midtvejsstatus udbetales yderligere 50 % af de bevilgede 
midler.  
De sidste 25 % udbetales, når hele projektet er afsluttet, og det samlede regnskab 
inkl. kopi af udgiftsbilag og slutrapport (Link til slutrapport) er indsendt.  
Som udgangspunkt skal projektet gennemføres inden for 2 år efter bevilling, ellers 
bortfalder tilsagnet.  
 
 

http://www.hedenstederne.dk/
http://www.hedensted-land.dk/
http://www.hedensted-land.dk/wp-content/uploads/2019/09/Skabelon-slutrapport-tilskud-fra-puljerne.docx

