
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN LOKALE UDVIKLINGPULJE 
2018-2021 
Den lokale udviklingspulje har til formål at støtte nye initiativer og projekter inden for fritids- 
og folkeoplysningsområdet i Aarhus Kommune. 

Puljen forvaltes af Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der består af 
byrådspolitikere og brugerrepræsentanter. 



  

Den Lokale Udviklingspulje 

Har du en ide til nyskabende 
initiativer på fritidsområdet? 
 
Så har du mulighed for at søge om 
tilskud fra Aarhus Kommunes 
Lokale Udviklingspulje, som yder 
støtte til nyskabende initiativer på 
fritids- og folkeoplysningsområdet. 
 
Hvad kan der søges støtte til: 
Den Lokale Udviklingspulje har til 
formål at yde støtte til nyskabende 
projekter og initiativer inden for 
fritids- og folkeoplysningsområdet 
i Aarhus Kommune. Det er et 
væsentligt element at projektet har 
til formål at skabe aktiv deltagelse. 
 
Det kan være projekter der: 

• Tager udgangspunkt i en 
spændende idé eller helt nye 
typer af aktiviteter. 

• Indebærer alternative 
samarbejdsformer eller 
inddrager nye alders- og 
befolkningsgrupper. 

• Har nytænkende elementer ex. 
inden for indhold, form, 
samarbejde eller 
deltagersammensætning. 

• Kan være katalysator for 
udvikling af den ansøgende 
foreningsarbejde og aktiviteter. 

• Indeholder nytænkende eller 
udviklende elementer og ikke 
falder indenfor øvrige 
tilskudsområder. 

• Der har et omfang så det 
vurderes at have generel 
betydning for fritidsområdet i 
Aarhus Kommune eller 
henvender sig til hele 
kommunen. 
 

Projekterne skal primært foregå i 
Aarhus Kommune. Der kan 
normalt opnås støtte i op til max 
to år. Tanken er, at projekterne 
herefter kan indgå i en mere 
formel struktur i foreningsliv eller 
aftenskoleregi. 
 
Hvem kan søge? 
Den Lokale Udviklingspulje kan 
søges af både foreninger, 
enkeltpersoner og øvrige aktører, der 
ønsker at skabe nye aktiviteter og 
tiltag på fritids- og 
folkeoplysningsområdet i Aarhus 
Kommune. 
 
Ansøgningerne vil bl.a. blive 
vurderet i forhold til: 

• Projektets nyskabende 
elementer 

• Organisationen bag 
ansøgningen, 

• Hvor bredt projektet forventes 
af nå ud, 

• Mulighederne for videreførelse 
af aktiviteter efter 
projektperiodens 

• Projektets samlede økonomi og 
budget 



  

Hvad og hvordan 
Der kan søges om et tilskud på 
maksimalt 50.000 kr. 
 
Det forudsættes at projekterne 
indeholder delvis egenfinansiering. 
Folkeoplysningsudvalget forbeholder 
sig muligheden for at 
bevilge et mindre beløb end der 
ansøges om. 
 
Hvad kan der ikke søges støtte til? 
Den Lokale Udviklingspulje giver 
ikke tilskud til 

• Etablering af fritidsfaciliteter 

• Fortæring 

• Projekter der foregår i udlandet 

• Kommerciel virksomhed 

• Aktiviteter der allerede er i 
gang 

 
Ansøgning: 
I forbindelse med ansøgning skal 
Sport & Fritids ansøgningsskema 
benyttes. 
Ansøgningsskema kan findes på 
Aarhus Kommunes hjemmeside: 
www.aarhus.dk – søg efter 
”udviklingspulje”. 
 
Ansøgningen skal indeholde 
oplysninger om: 

• projektets idé, formål og 
succeskriterier 

• projektets indhold samt eventuelle 
samarbejdspartnere 

• projektets budget – herunder også 
om der er søgt / bevilget støtte fra 
andre parter 

 

• Kontaktoplysninger på den 
projektansvarlige 

 
Ansøgningsfrist: 
Der er ingen ansøgningsfrist. 
Ansøgningerne vil blive behandlet 
på det først mulige møde i 
Folkeoplysningsudvalget (ca. 8 
møder pr. år). 
 
Temaer for perioden 2018-2021: 
Folkeoplysningsudvalget i Aarhus 
Kommune har valgt fem temaer for 
perioden 2018-21, som man ønsker 
der særligt skal støttes og sættes 
fokus på. 
De tre temaer er: 

• Partnerskaber 

• Initiativer rettet mod at styrke  
unges aktive deltagelse i 
foreningslivet 

• Rekruttering og fastholdelse af 
trænere og ledere 

• Understøttelse og anerkendelse 
af frivillighed 

• Samarbejde med skoler og 
uddannelsesinstitutioner 

 
Der kan også søges til projekter, 
der falder uden for ovenstående 
temaer, hvis der er tale om nye 
tiltag, der vil være med til at 
udvikle folkeoplysningsområdet 
 
Læs mere på www.aarhus.dk 
 
Ansøgninger sendes til: 
sport-fritid@aarhus.dk 

http://www.aarhus.dk/
http://www.aarhus.dk/


  

 

Sport & Fritid 
Aarhus Kommune 

N. J. Fjords Gade 2,  
8000 Aarhus C  

 
E-mail: sport-fritid@aarhus.dk 


